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UN CAP DE SETMANA DE PREl\US 
Tal com publicllvem a Forja el dia 23, el día 16 del méS passat, tingué lloc al 

restaurant Can Vinyals, en mig de molt bon ambient, el 110par de gcrmanor nmb el 
que cclcbrarem el XXXVlll anivcrsari de l'cnt.itat i e• feu entrega do les plaques als 
socia que fa 25 anys que ho són, en agrairnent al Mu recolzament. Enguany els co· 
rrespongué a Emili Costa i ll.omeu, ,Júlia Girbau i Datsira, Consol Girbau i Dntsira, 
Aonn t.l Mussons i Casas, Joscp M. Roen i Rottmcn~. Anna M. Maroet i Homct, 
Joscp M. &rrl'l i Mulll., EscoJa Nocturna Parroquial, M. AssumpCJó Bordó i Prot.i<, 
Franccsc Vilnclara i Ubach, Mnrgarida Gubcm i Clnp6s i Joan Farcll i Sánchcz. 

L'endetrui a l'Auditori hi bogué repnrtirnent de premia ols infanta. Aquesta vc
gada, peril, amb una modificació envcrs els nitres anys. F.s cregué rnonable que si 
bé participar a la Marxa lnfanUI és mol\ int.eressanl de cara a que passen un maU 
a l'any comprovant coro és de sa i bonic canunar pcr hi natura, pcr nitra banda u< 
mol\ mcrit la constancia en les sortides a lo muntanyo i és per oíxo que s'hi ha 
vulgut donar més rcllcu, entrcgunt en primor !loe el trofctt Enrie Cornellos a la oons
t.anciu a tots els porticipanta més assiduA a les exeurAions programados pel Grup 
lnfanUI de l'entitat. Varen rcbre copa elll de maxima os.istencia: Mrritxell Jlodia, 
Annn ~·ont, Blanca Biosca, Núrin Biosca, Oriol Sabawr, IW&er Vilor, Uoger Ruiz, i 
meda lla cls que buvien fet més de la meitot de Jos excursions: Alba Pinosa, J;;tcr 
Vilar, Marta Badia, Montserrat Ru•ines, Elisabct J irnénrz, David Foroll i Caries Dfaz. 
· 'l'o\ scguit hi bogué el reportiment do preuús de In Marxa Tnfont.il de Regull.lri· 
tal als participants que bavicn aconscguit fer-Ia a un pas més regular, entre cls dos 
ccntenors d'equips infantils. El& cinc prirll('n! cla.ssificalll roren: Pilar Fortes i Hrlc· 
ne MnrUnez, 11 punta; Oiga Lleilcá i Mírium Sobrcpcra, 14; Carlos González i Uuls 
Ramonuda, 14; Núria Bueno i Montscrrat Guiu, 15; Montscmtt Oasterrctxca i ~:s
ther Párraga, 17. l'cr col-legis, 1 rclatiu a leo pun\uacions deis seus olumnes, queda 
ren pcr aquest ordre: Immaculada, El C.a•al. SanL Esteve, Emili Carles-Tolrñ i IJo
navista. 

BffiLIOTECA 
ÚLTiltlES ADQUISICIONS 

- Manual de orientación (sobre. el nou csporl d'orlcntaci<i esportivo). Percy W. 
Blandford. • 

- Mountain Bike, ~nica y mantenimiento. Mareo Hey, Giorgio Schmit.z. 
- 16 itiner arios de B. T. T. (bicicleta tol t.erreny) por Catalu.nya. Joan Guirno. 
- Guía del trot amundos: Marruec os. 1989-90. 

DADES INTERESSANI'S 
El xaletrrefugi d'Ull de Ter (altitud 2.220 mts.l, de Seteascs (RipoU~s), és un 

cmplu~omcnt adient. pcr anar a fcr practiques d'csquí dt) muntanya. escalada en U\!1, 
ascenAions als pies de Jlast.imcnts, Gra do ~'ajol, lnfcrn, cte., aixl com per les Lra 
vcsscs a Núria, Canigó, Thues entre Valls (pcr les Gorges de Carao~). etc. Hi ha 
servei de bar i me'liars. habitaciona de sis i dcu plMes, scrveis i dutJces. Estarl'l obcrt 
els di~s 1, 6, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 27, 28, 29, JO i 31 de desembrc i cls dies 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 11, 12, 18, 19, 25 i 26 de gencr. 

Dibub dolo portado: Joaqulm Castany 



PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 

n.c.ew.bre Aetivital - - -
1, diumengc 
3, dimorts 

12,dijous 
J 3, dlvendrcs 
15, diumenge 
17, dimarts 
20, dn•endres 

21, d is.abt.e 
22. d•umenge 
22, diumenge, 
24. d1mW"t.s 

2.), dimccn~;:, 
13 i 20, di ven d. 

l 1 de ¡¡ener 

Les scrrcs de Cazarla i Segura 
Reunió de Junta 1 Comissions 
Reunió tcrtúlia fotogriltica 
Vcrodicte del 11 Concurs Infantil 
XXVI pcssobro o la Castcllassa 
Vcrcdictc del Concurs de fotograña 
lnauguració de l'cx¡x>sició .)fostra 
de joves ecromi•tcs de Le Bishal• 
Matinal a buscnr molsa 
~1ontserrot oom a preteXt; Els Floutat..• 
Taklimokan. Pcr la ruUI de la seda 
!llissa del Cal! n La Mola 
i torronnda 
E ntrega deis prcmis de Fotografia 
lnscripcions o.l Curset d'Bsquí 
Preparació de la XXXII Marxa Infantil 

TENIM NOTÍCIA DE ... 

ME. id!ONQ&eió 
• r.parta_t dr. 

Cicle de Projeccions 
Not.iciari del Centre 
Grup t 'otográ.fic 
Crup t'otográfic 
Noticiad del Centre 
Crup l•'otogrbfic 

Noticinri del Centre 
Crllp Infantil 
Crup de Muntanya 
Cicle de Projcccions 

Crup de Muntanya 
Crup Fotografíe 
Crup d'Esquf 
Noticiari del Centre 

Cwsct de macrofotogrofia u la Trauna C\fontseny). OieY 14 i 15. Tnscriurc's 
ol Dcpai'Uifllen~ d'Educació Ambient.al de I'ACCC, telcfon 335 49 12. 

- Cu.rset •El món de let~ plantes•. Oia 3: Flora i vcgcu.ció de les nostrcs 
munumycs. Org.: ues, tciCfon 725 87 12. 

- L'ovcntura segwnt els GR. Oia 1: Sabadeii ·OI<:lla de Mont.serrat.. 28,311 
KJn - ()¡a 15: Collbaló-SM~ &durrú d'Anoia. Durada: 6 h. Org.: UES. Secció Sen· 
dcr• CR. 

- Caminada 'ferra!isa-La Junquera. D)a 1!i: 'J'ram Aiguafreda-santuari de 
Puig l'AJ:UIIa. 23,650 Km. Or¡¡.: C. 1~. Terrassa. C. Scndor< GH. 

XVI Concurs fotogrufie •L'AJ)Ioc de Sant Isclc• ( 17 de novcmbrc). Ter
mini: 18 de gener. Org.: Ajunuunont de Ccrdanyola dol Vall~s. 

Concurs Nacional de Foto¡;rafia. Tema: Tol relaciona~ amb J'automilbil. 
lllanc i ncgre o color. Tcrmini: lO de desembre. Scpauto, Terrassa. 

- n Saló Estatal de Foto~'l'afia 1992 Pont d'Esplub'Ues. '!'emes: Uiurc i Es· 
plu¡;ues de Llobregat. 'fcrmini: 31 de gener de 1992. l'rcmi.: t.ema lliure. d'hnnor 
100.000 JlC"Set.cs, i troieu dr hmnw a la millor col·lccció. Pnmer premi, sis de 2:'1.000 
p<:>>ottcs cada un. Tema ~:~plugucs de Llobregat., primer prcnu, 25.000 pessctc5. 

- Cicle •Coneixer la natura ... Uia 14: El rock de IOt> Uat.eries. 3 horcs per 
MonL,rrrat. A més: Qui envacix els noolrcs camps? Eswdi deis occlls. Dics 21 al 
24: ArriJs, á.necs i Dclu.t. VbiUI al pare natural del DeltA de I'F.hrc. Org.: UES-ADENC. 

Aplec dels Cortins. No on tenim encara notícia cxttct..a, perO crcicm que- dcurA 
srr el d•a l. 

ACTIVITATS DEL CEN'I'RE 
CRUP ll\r'A.'-'TIL 

Día 15: Portada del Pc<scbre a la Cast.ellas•o de can 'l'orrab. Sort.ida del 
Centre a dos quart.s de 8 del mull. - Dia 21: S<1rtida matinal pcr anar a buscar 
molsa pe! pesscbre. 

GRL'P DE J.'<[l)li,"I'ANYA 

Oia 22: Cicle Montscrrat eom a pr:et.ext. El• Flautats: MooesLir (706), pas 



deis Franccsos, placa de Santa Anna, ermita de Saot Benet., coll de la Mbmia, pas 
deis Flauta!$ ( 1.097), serru de les Lluemes, canal Plana, ca mi de I'Arrel, pla do In 
Trinitat, ermitcs de Saot Dimes i do la Santa Creu, monestir. Punt de r~unió: 
Monestir de Montsormt (placeta parades del mató), a les 8 (eo punt). Vocal: Jaume 
Torrens, telHon 714 55 42. - Oia 24: A.ssisléncia a la Misan del GaJI a dalt La 
1\lola, orgaruuada pcl Centre Excursionista do Tcrrassa. Sortida del local social a 
les 10 del vespre. Desplacamont.s en ootxes partlculars fins a ooll de Grua. Horcs de 
camí; 2, aproximndament.. Cal que cadascú porti lot. En acabar, i jo a Castellar, 
tertúlia, wrronada i xampnny en el loen! &acial del nostrc Centre. Vocal: Jaumo 
'l'orrens, t.el~f<>D 714 55 42. 

GRL"P F()T()GRÁFIC 

Día 12: Reunió-tertúlia en la qua! e. faro la preparació do les bases del VlJ 
concurs anual de fotogralia. f:. importan! la t.eva assistencia per aportar idees. A 
les 10 do la nit, al local social. - Día 13: t' inulit.n el termini d'cntroga de les foto· 
gralies del D Concurs Infantil de Fol<lgrafia. 1~1 veredicto sera públic el dia 13, 
a les 10 de la nit., al local del Centre. - Dia 16: ~·inalitza el tennini d'admissió de 
fotogralieo pcl XXVITI Saló de Muntanya i pel quart trimestre del XXXVII Con
curs Social. Recordem que hi hn,uro punt.uaCió pel tema muntanya i puntuació pel 
lliure. J;;l veredicto es fará el dunarts dia 17a Sabadell pcl mcmbres del Camera 
Club. Dio 25: A les 12 del migdia, entrega de premis als ¡¡uanyadors deis con· 
cursos Anual, Soló de Munlanya i Crup Infantil. Exposició de toles les fi>tografics. 

CICLE DE PROJECCIONS 
Dia 1: Les serres de Cazorla i Segura, cruilla biogeogrAfica, per Ángel M. 

Hcrnándc7, bibleg. Al local r;ociol, a dos quaru; de 7 de la tardo. - Dia 22. Taldi
makan. (De In Mongolia int<.'l"ior al Xinyinng.) La ruta de la seda, per Jou 
quim Montoriol, goolcg. A l'Auditori Municipa l. " dos quart.s de 7 de la tarda. 

CRUP D'ESQUi 
Curset d'csquí. Tal oom anunciilvem en el but.JieU passat, ara ja podem donar 

les dades concretes del curoot d'esquí d'aquesta temporada. Les pistes cscollides, a 
l'ib'Ual que oquests últims anys, seran les de Pal (Andorra). F.ls dies seran el dis
sahtcs 25 de goner, 1, 8 i l;i de febrer. L'c'tlut mfnima serl de 8 anys. Les inscriJ)
cioos es faran cls divendres dios 13 i 20 de deoembrc de 10 a 11 del vespre en el 
nostre local. F.n el moment de f~r la ino<Tipció cnldrá donar una paga i senyal dr 
3.000 ptes. 1!:1 prcu del cur>el, que aforwnadamcnt s'ha pogut mnntenir el mawix 
que fany poosat, és de 16.400 Pts. pels socis • 17.200 pels no socis. En el momcnl 
de fer la inscripció s'informaro d~l lloc on anar a f~r la resta de pngament. Els com
provants s11uuran de port.er oom a moJI t.1rd el dirnarts dia 11 de gcner. 

Notes important.s 
Per a poder tirar endovont el cursct calen un mínim de 40 m!!Crit.s. Els grupa 

per a fer les classcs s'intent.eril que siguin el maxim d"homo¡¡eni•. pero caldro un 
minim de 8 persone> per grup. 

Els or¡¡anit.zadors es reserven el drcl de no admctrc inscnpcions de personal 
que en altrcs onys hagi de•tacnt per al seu mal comportamont a les pistes o duronl 
el viatge. 'l'amb6 es podrll expul~or del cun.el a tothom qui acrcditi nquest tipu• do 
.. merits•. 



CENTRE EXCURSIONISTA DE CASTELLAR 
Grup de Muntanya 

CICLE DE SORTIDES 

MONTSERRAT COM A PRETEXT 
Setembre 1991 a juny 1992 

Sa SORTlDA • NOVEMRRE 1991 

MIRADOR DE SANTA MAGDALENA (TEBES) 

ltincrari: Collbató (390 metres), camí del Pont, serra de les Paparres, 
cisterna i escales de Jacob, ermita i mirador de Santa Magda· 
lena (1.132 mctres), mirador de Santa Caterina, camf de 
l'Artiga Baixa, clot de la Monica, Collbató. 

De Collbató a la serra de les Paparres 
(pel camf del Pont, una hora i mitja, aproximadament) 

Tot i que aqucst traject.e estava previst iniciar-lo al poble de Collba· 
ló, una oportuna prospecció previa del recorregut, ha aconsellat de modi· 
ficar-ne el punt d'arrencada. No situarem, dones, els vehicles en el nucli 
urba, sinó que, <Xlmodaroeot asseguts, seguim endavant perla pista de la 
ma.~ia de la Vinya Nova. Des del cot.xe es pot observar, a la no.~tra dreta, 
el comencament de l'ampli cam.í vell de Montserrat. Més enliA, concreta
menta l'indret anomenat pla de la Monica (on finalitza la sortida d'avui), 
abandonem el recolzamcnt motoritzat i comencarem a caminar seguint, 
uns núnuts, a ]'esquerra, la mateixa pista per on lransitAvem. 

A prop d'un peLit collet (440 metres d'al~ada), es deixa la pista pcr a 
agafar, a la dreta, un pedregós camí, en principi ample, que s'enfila per 
un serrat (dinecció NE). No triga pas gaire en fer-sc estret i cal buscar-li 
la continuació pujant a un collel que s'endcvina a )'esquerra. Des d'aquest 
punt, tindrem ja prespectiva damunt de la masía esmentada i seguint la 
tra~a d'un corriol que ens aboca a la vessant del torrrent del Pont, tro· 
bcm les primeres senyals de pintura que fan flanquejar, quasi de pla, 
salvant uns graos pins morts que intercepten el pas. 

Minuts després, anem a raure a un altre camí, més arnple i senyalit
zat, proccdent do la Vinya Nova. Avancem, dones, amunt, per aque;,t camí 
principal, de moment ben transitable. El torrent del Pont s'estreny i obli· 
ga a fer el trajecte, flanquejant, a una certa al¡:ada, pcr la banda esquer
ra. Pugem fcnt ziga-zagues i travessem la canal Fosca. Poc després, a la 
llera del torrent principal (esquerra), hi veiem el pont natural que dóna 
nom al torrent i al cami És un bloc de pedra, de graos dimensions. Tra· 
vessem. un altre torrent que baixa de la serra que t.enim a la nostra dre-



ta (canal del Pollegons). El camí s'estreny del,'Ut a la vegetació. 'l'ravcs· 
sem el torrent del Pont i cootinucm pujant., ara pel vessant dret, fent 
giralvolts (for¡:a ben conservats), flns a situar-nos a una carena de la nostra 
dreta. Bona panorAmica de la regió. Al costat d'una alzina, senyalitzat 
(vennelll, arrenca el camí que va al coll deis Pollegons. 

Continuem endavant i fcm un notable canvi de direcció per assolir el 
repeu de la roca Mala (esquerra). Estema 860 mctres d'al~ada i fa, aproxi
madament, una hora que caminem. Un corriol, recuperat des de fa poc, 
s'enfonsa (NW), vers el clot de la S<ijolida, i ben segur, continua ñns el 
carní deis Francesos, ja a les envistes del Camell de Sant Jeroni. Es pre
senta, també, senyalitzat amb pintura vermella. Esplendida perspectiva 
d'aquesta zona montserratina, relativament, poc concguda. 

Segueix la pujada, ja per carener i el darrer tram el farero seguint 
unes ben tra~des z.iga-zagues. La presencia de deixalles, detall insi:>lit en 
tot el trl\iecte. cns anuncia que estero arribant a la •civilització•. 

Scrra de les Papan-es (1026 mctres d'al~da). Coll. Ben a prop, amb 
una flamant senyalització metal-lica a la croma, hi trobcm el carní de Sant 
Joan. 

De la serra de les Paparres 
al Mirador de Santa Magdalena 

(per les escales de Jacob, una hora, aproximadament) 

D'nt¡UQTU " d.!V4: Gorrt1 Mcvin<'ra o lWca do Son1 Ja¡¿m<, Mugdal•"" ln[erw, 
M..,Jokn<> Suporior i Corra PrlgitJ (Rq¡ió do T<i>W 



L'itinerari que ara iniciem discorre per un dels •camins classics» de 
Montserrat. Es tracta d'un recorregut senzill, de bon caminar, amb trams, 
fins i tot, encimentats i graons fets d'obra per a facilitar el trimsit de les 
persones que, des del pla de les Tarantules (estació superior del funicular 
de Sant Joan), volien enllacar amb l'aeri de Sant Jeroni (quan funciona
va). Actualment, en el camí s'hi observen alguns treballs d'arranjament i 
senyalització. La nostra ruta d'avui va en sentit descendent. Es a dir, amb 
direcció SE, dominant, a plaer, el torrent de Santa Maria . 

Als pocs minuts, deixem, a la dret.a, el camí deis Pollegons que re· 
munta per l'Artiga Alta. No hi ha pal indicador, pero són visibles senyals 
de pintura blanca i groga. Més enlla, a !'esquerra, veurem el que davalla 
al pla deis Ocells. 

Un mirador «Urb.aoitzat•, ens ofereix una visió deis Pollegons, amb el 
Sentinella, la Campana i el Rave. Continuem la ruta encarant-nos amb 
la Gorra Frigia. Bons punts d'observació sobre el Trencabarrals, !\Iones· 
tir, Panxa del Bisbe, la Prenyada, Sant Salvador i la Momia. Ben visible, 
també, !'ermita de Sant Benet. 

Als 35 minuts, una nova senyalització meti'll·lica adverteix del CO· 

mencament de la pujada vers el mirador de Santa Magdalena. Ens enfi
lem cap a una carbonera i am.b curtes ziga-zagues, sota mateix de la 
Magdalena Inferior, topem am.b la inutilitzable ciste rna de Jacob. A con
tinuació, anem a raure, pujant, a !'escala de ,Jacob. Curiosa graonada que 
ens porta a un collet situat ente la Gorra Marinera o Roca de Sant Jau
me i la Magdalena W erior. Seguim, a la dreta, per uns antics graons 
tallats a la roca i en pocs minuts serem ben a prop de les ruines de 
!'ermita Una darrera pujadeta ens deixa en el dm més alt del serral. Molt 
bona vista, únicament limitada per la presencia de la Gorra Frigia i la 
Magdalena Superior. Estema 1.132 metres d'al~ada. 

Del Mirador de Santa Magdalena al pla de la Monica 
(pel camí de I'Artiga Baixa, una hora i mitja, aproximadament) 

La ruta de davallada comen~a desfent el recorregut que hem utilitzat 
pera enfilar-nos. Arribarem, concretament, lins el collet abans esmentat. 
Baixem a la nostra dreta (deixant a l'esquerra l'ioici de les escales de 
Jacob) i anem a raure a una canal que abans de tancar-se el restaurant 
de Sant Joan, passant per les ru1nes de l'ermita de Sant Onofre i pel mig 
del menjador del restaurant (!), ens hauria escurcat l' ilinerari. Cal no 
pensar-hi i fer una petita •sifonada•, pujant i baixant per la canaleta de 
pedra i vegetadó, que t.eoim a la nostra dreta. No cal patir gaire, dones 
el pas és lacil. 

Al final del descens, topem amb un camí travesser que seguim a 
!'esquerra i que als pocs minuts mena enfront mateix de la crullla (am
pla i urbanitzada), que dóna accés al restaurant. D'aquest punt concret, 
quasi imperceptible en el seu comen~ament i un xic més enlla, ·llui.nt. 
un ben prove1t abocador de deixalles, arrenca el camí de l'Artiga Baixa. 
Malgrat la seva aparenca, es presenta fo~Va obert i amb unes vistoses 



marques de pintura blava. Dcixem a !'esquerra un petit corriol que 
s'enfonsa vers a la propera ermita de Santa Catcrina i pugem fins a un 
tram de pedra que, amb curt flanqueig, cns mena al mirador. 

Apuntarem el treball desenvolupat per mans anonimes, que han es
mcr~t hores i esforc per tal de recuperar aquest camí. Una inmensa 
quaotitat de brolla n'és eloqileot testimoni. Cal deixar-ne constancia i 
expressar goig i agraiment. 

Ja fo~a avall, trobarem la cruilla que puja vers els Pollegons i I'Ar
tiga Alta. Segueix una baixuda continuada, amb alguns trams pedrego
sos, i ja amb el monolit anomenat el Frare de Baix a la nostra al~da 
(dreta), abandonem el serrat de la Pastereta, que fins ara hem davallat, 
pcr a enfonsar-nos vers el clot de la Monica. El nostre camí, ben humil, 
acaba en un oliverar. Poc després, incidim a la pista de la Vinya Nova. A 
pocs metres, podrem recuperar els cotxes. 

CICLE D'EXCURSIONS 
«MONTSERRAT COMA PRETEXT» 

PROPERA SORTIDA: ELS FLAUTATS 1 CA.l\IÍ DE L'ARREL 

4a SORTIDA DEL ("ICLE. 22 DE DESE:\IBitE 1991 

Itinerari: Monestir (706 metres), pas deis Francesos, placa de Santa 
Anna, ermita de Sant Benet, ooll de la Momia, pas del Flau
tats (1.097 metrcs), serra de les Uuemes, canal Plana, camí 
de J'Arrel, pla de la Trinitat, ermites de Sant Dimes i de la 
Santa Creu, Monestir. 

Rores de camí: 4 (aproximadament) 
Es tracta d'un recorregut, matinal, amb poques dificultats. 
Vocal: Jaume Torrens. Telefon 714 55 42. 



NOTICIARI DEL CENTRE 

XXVI PESSEBRE A LA CAS'fELLASSA DE CA.'<' TORRAS 

Dia 15: A dos quarts de 8 del matf. sortida a peu del local del Centre amb el 
pessebre constru1t pel nostrc amic i concgut. consod Gon1:al 1-ópez. Vocals: Joan Pa
rera i Roger lW<:avert. 

Els cant.s. mcntrc cls prescnts s'aniran passant el pcsschrc de ma en mñ fins a 
entregar-lo als escaladors, oomen~aran, aproximadamcnt., a quarts d'll. A conl.inua
ció cls escaladors Joaquim Castany, Jaume Sors, i qm més es posi d'acord amb eHs, 
el pujaran fins el cim de la Castellassa on el subjectaran perqu~ el vent no se 
l'emporti. No cal dir que cspcrcm rctrobar-lo al cap d'uncs sctmanes bcn scnccr i al 
seu lloc per a poder-lo posar amb tots els altres que ha pogut guardar l'cntitat. 
Mentrestant, tots el assistents podran esperar-los de la manera que prefereixin: anant 
a caminar pels cntorns o bé oonvcrsant o bé, cls infant.s, jugant per aliA, tlns que 
els escaladors retornin. 

REUNIÓ PREPARATÜIUA DE LA XXXII :.\'IARXA DlFANTJL 

Dia 1 de gener de 1992: A les 12 del migdia, la tradicional reunió preparatbria 
de la propera Marxa, en el local social. Tothom hi és com~dat a Ji de donar idees i 
comunicar observacions que hagin tCt de la passada Marxa i cregui pi'Ofitó.s comen
tar-les. 

CONSTRUCCIÓ DEL PESSEBRE 

Dia 15: Tarda, a les 4, oonstrucció del pessebre al nostrc local social pe! noslre 
amic i mestre pessebrista Joan Muntada, am.b cxplicacions, mcntre el fa, a Lots els 
infant.~. joves i grans que \o'Ulguin apt·endl'e més t~cniques. sobre aquesta construcció 
tradicional deis dies de Nadal. 

EXPOSICIÓ DE CERÁMICA 

Dia 20: Inauguraci6 de l'cxposici<l Mostra do joves ceramistes de La Bisbal. 
Hi assistiran molts deis artistes i el regidor d<> Cultura de La Bisbal, així com di· 
rcctius de •La Caixa•, que és qtú ho patrocina. L'act.c tindrii lloc al local social a les 
8 del vespre. 

L'exposició restara obcrta cls dics fcstius, de 12 a 2 del migdia i de 7 a 9 de la 
tarda, fins el dia 12 de gener. 

TARGETES DE LA FEDERAClÓ CATAIA.'IIA D'ESPORTS O'HlVERN 

Tots els interessats en obtcnir la targeta-asseguran~a per aquesta temporada, 
ja poden passar per Secretaria. Cal portar una fotografía i les dades personals. El 
preu és de 2.500 pessctes. 

REUNtÓ DE JlTh"fA 1 COMISSIO::-<S 

Dia 3: Reunió de junta i comission~ pcr parlar de les activitats deis propers 
mesos i fer-ne la programació conjunta. Es un momcnt ideal per a fer suggerencics 
o ofcrir col·laboracions; per tant, és ilnportant l'assist.Cncia. L'hora és a les 10 del 
vespre al local. 



EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DELPASSATMES DE OCTUBRE 

GRUP INFANTIL 
Oia 6: Participació en la J\fa rxa Infantil de lkgulllritat. - Dia 20: Matinal o 

lo 1'orre Roja i a les ru1ncs iberiques de Scntmenal. Nuria i Blanca Biosca, Rn· 
gor i ,.Juan Huiz, Cnrlcs Díaz, Annn Font1 Eduard Suhirunu, Merit.xell i Marta Ba.dia, 
Alba Pinosa , R<>scr Vilar, Núrio NMez, Alba, S<~r¡,~ i Oriol T.loljós. Pere Roca, Joon 
ftos, Jordi ~Mas, Sara Gandia, Odol S.'lbatcr, acompanynt& deis vocals Guillcm Díaz 
i Santi Vilar i 23 persones ¡;ron& més. - Dia 31: Cnstanyada a l local social amb 
l'a9Sistencia d'unes 20 famnics 1 un molt bon ambient. 

1\0U GRUP Jl,"VENNL 
Oia 27: Matinal per Sant Lloren>- Les Arenes, Santa A¡¡nC.., balma de la Pi

nassa, canú de la Seoyoro, canal de Santa Agncs, Les Areneo. Laia Rocavcrt, Ester 
Vilar, Blisabet Jiménez, Jordi Rccordit, Alba Pinosa, Manci Jirnénez, Ton.i Pladcv<tll. 
Morro .Maynou i Jordi .Jimónez, amb els monit.ors Roger Rocnvcrt i Joan Parero. 

ENTORNS DE CASTElL AR 
Oia 12: Matinal a les casetes del Bufí i pedra d 'Áiiga, pcr J. Planas i Joumc 

i Josep Scrs. - Oia 13: El ~fnrquct, collet del J.Jor, caml i carretera de !\-Jura, rn· 
ques de la Coca, Els Cortins, coll d'Eres, font del Llor, El .\1arquct Joan i M~ro 
Pnrera. A la Mola pcls Cingles deis Cavalls i ret.orn pe) Qlml dr la Scoyora. Jo5<'p 
Scrs i Maria Otivé amb 4 oomponeots de la SECNl. - Oia 18: La Mata, riera d~ 
les Arenes, cls Cooons, cim del turó de coll Pruncr n 1 n:tom. Anna 111. Pallcjll i 
JCM~cp M. Torras. - Oia 27: Csblellar, fonts deis Hort.s (coll Munncr), Tres Pins, 
ront del Canadell, can Padró i Castellar. J . Plana, i J. Scrs. 

Al.TRES EXCURSIONS 
Dia 5: Montserrnt: Sant.tt Cecrlia . cami deis DcgotuiiY, monesli r de Montscrrot. 

pla deis Occlls en nita i c im de Snn t Jer oni, sempre ~otn la pluja. Auna M. Pallcji> 
i Joscp M. Torras, junt amb M. Llulsa i Joan Nuhinla. - l)ies 12 i 13: Al t.~ Cer
danya: Eina, cstació d'esquJ (1760}, pie de Cambradase (2.750) ooll i torre d'Eina 
12.830), ooll, pie d'Eioa (2.794), coll d'Kina o de Núria, riu d'~;ina, pla de I'Orri de 
Baix (2.046), tanca, passar el riu i agafar canal, <"'t.~ció d"c..quJ d'Eina (1. 7601. Jau 
me ToiTCns, Ramon Aregall, Manuel Bntlle. Pere Cardona. BulMia Domcnench, Rn
ger Hocavcrt i Joan Sabater. - Oirs 19 i 20: Excursió al l\1ontscc d'Ares i La :olo
gucra, amb ascensió a la penya de Soot A lis (1.678). Cunnc Viluúxa i Pere Cardona. 
Prospccci6 d'itinerari a J\fontscrrat: Can Jorba (5001, Cnmcll de Sant Jeroni, eanol 
dds Mioos, t;is Ecos (1.220), coma deis Naps de Dalt., canú Palomera, can Jorba. 
Jaunte 'l'orrens, Joscp Son¡ i 'l'omlls Mañosa. Oia 27: Montscrrat: miranda d eis 
Ecos. Juumo 'l'orrens, Pero Cn rdona, Juan Cas{\joonu, JoU<¡ui m Castarly, Franccsc 
Dcu, Juan Muntndn, Mero POI'\!ra, Joan Sabat.cr i .Jaumc Sor~. - Dia 27: Excursi6 
al Caiíón de Añi.sclo (Pirineu Central): Aparcarnent D "'~rin, Collado de .-\renes. 
bsrranc, recorregut per t.oL el Cañon de Añisclo i retorn .. JoR<'p "linares i un grup 
d'omits. 

ClCWSME DE l\IUNTANYA 
Oia 13: Participació en la U Cursa Vlia de Papiol, punLuablc pcr la Challen· 

ger deis PPCC. J . .\1oré i P. Simon. Dia 20: Particopncitl en la 1 Cursa B'M' 
d'Ul1ustrell. J . Mor6 i P. Simon. - Día 27: Castellar, Cudufulch, Cont del Plit.tan, 
retoro a Cadafalch pcr una a lvo rut.a i Castellar. ,A,Ifon~ T.oronzo i Jordi Parera. 



CAMIN\DES POPULARS 1 MARX.ES 
Dia 6: X:U Ronda Vallesana. A la sei'T3 de Collscrola, partint de la placa del 

moncstir de Sant Cugat del Vall~$. 25 km. Goncal Lópcz, M. Carme Ullés, Joan, 
~fontscrrat i Oriol Sahatcr, Joan Gil, lsidre Cabedo, Daniel Renom. Maree! Germll, 
Anna M. Pallcja i Josep M. Torrns. Dia 13: VI Marató de Venecia: Stra, Fíes
so, Marghera, Mestre, pont de la Lliberlat, pla~a de Sant Marc i arribada a la Ca'di 
l)lo (el canal Gran es passavn por damunt un pont de barquús). ,Jm;ep M. Torras. -
Dio 20: X1ll Caminada Popular d'Osona, Vic, Sant Andrcu de Gurg, Santa Ceci
lia de Volt.regil i retoro, 23 kilbmctreB. Hi participaren 2.400 persones, entre les quals: 
lsidrc Cabedo, Daniel Rcnom, Vicenc Gandia, Joscp M. Torras, Ana M. Pallej~ i 
Marccl Gcf'l'l'lii. - Oia 27: Manto Berga-Santpedor. 56 kilbmelres. lsidrc Cabcdo, 
Vie<>n~ Gandia i Josep M. Gandia. Dia 27: XI Caminada de Gr anollers de la 
Plru~a. 16 kllbmetrcs. Comarca d'Osona. Josep M. Toi'T3~-

AT.TRES ACTIVITATS 
J.lia 3: Rcuni<>-tertúlia Colo¡¡rllfica amb la presencia deis senyors Franeesc 

~bt.CV<" 1 .Jordi Serra que ens forcn comcntaris tecnics interessants. - Dia 6: XXXI 
Marxa Infantil de Regularitut de Castellar amb 396 pnrticip:>nts. 

WATV ART 1 MÚSICA 

Sant Pcre d'UIIastre, 9 Teléfon 714 55 71 

PIANOS, ORGUES 
1 TOTA CLASSE D' INSTRUMENTS 

FACILITATS DE PAGAMENT 
VENIU 1 HO VEUREU 

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

~=:::::;"' Polfgon Industrial 
Pla de la Bruguers 
Carrer Barcelona s/n. 
TeiCfon 714 66 11 

CASTELLAR DEL VALLES 

Avda. deis Fruiters, 1 
CASTELLAR DEL VALLÉS 

lnstatlacions 1 subministres 
gas propa 

Concesslonari Oficial 
de Butano, S .A. 

O =~~~t~!.~~~~~>EH\CLf~ 
' VE~DA DE COBCRTES 

Passe1g, 72 Td. 714 51 91 CASTI::U .. AK. 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 


