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Pie de Cambradasc. de 2.760 ntctrcs (AH u Cer-dnnyn). to'oto: t.:tore Cardona

CAMBRADASE
Uno de les faoet.es que més m'agraden de l'excursionisme l>s la de poder descobrir , di8 9 dia, indrets inl!dits, desconoguL• o pcJC anomen8t.s del meu pTOpi paí• i si
és JlOII•ible, com 9 digne afcgitó, accedir-hi Jl('r rutel! escassament concorregudes.
Aquesta peUia clucubració filosbfieo, m'hn ormhlaL oportú plantejar-la com en·
ca~lament a l'horo1 de fer un esbós dr la S<Jrtidá que vArem realit.wr , dics cnrcra,
un grup del Centre, 8 I'AIIa Ccrdanya.
1/objcctiu principal era rchrc una vis•w o lo solitbria scrralada CambradaseTorrc d'¡,;inn, situada a la línea que <epara la vall del Segrc (riu d'F.ina) i de la Tet
(plo de In Pcrxa). ~·enl un xic d'hist.Oria, cal anotar que oqucsla era la segona vegada que ~orli8 programada al butlleU. T.'any pnssat. una nevada de linals de novom·
brc va dcixar la carena (orien wda al nord), wwlmenl impracticable. F.l final de la
•PCI·Ifcula» fou,

coro ja es pot cndevinar, l'ajol'nomrnt, d<) l'<!xun>ió lins a wta

~poca

mós pruprcia.
F.ns s itucm, dones, moti del 12 d'octubro de 199 1, de bell nou, a la Catalunya
Nord. P~!lll de sortida: cntorns de l'estació d'osqur d'Eina (1.760 metres). La ruta a
seguir no ofereix pas cap m ena de dubLe. Un cop d'ull ja cns dóna a cntcndre que
de frt-d no on pnssarcm gaire. L'itinerari ,.~ cf€'s('nvolupa pc r una vertiginosa pujada, scguint la lra¡:a de la pista negra, que: amb poc més d'una hora de camí ens fa
guanyar prop de 700 mctres de desnivell. Unn pMndeta pcr a recuperar energies i
ja aviat amb la vista posada a la crest.• qu~ mena al cim, amb més faciliLOt del que
havfrm prcvil>l., l'assolim a les 11 drl mati. l'lc de Cambradase (2.75() mctrcs d'altura).
Pcls que els hi agradi cshrinar el signifient MI, moti', podrícm csmenLar que, etimolbgicamcnt, sembla que respon a: Cambru~cm:. A-spasa. ~.s a dir: lloc d'armcs
n d'cspu'!CS.
Apuntaren>, sobretol, la bonica pannramica dt tola la conlrada. que es di>fruta
des del pie. Comencant pcl llunyii P<'<lraforca 1 ~>c r·rn del Cadí, fins a la scrralada de
Madres, pasMnt pcl pui¡; Pedrós, munl.<lnyos d'Andorw, pie• de eoll Roig, Cnrlit i
puig Pcric. 1, o lió baix, a la plana, el llac de Mntnmnln, F:ina, Font-Romeu, Lüvia i,
més enllb, Anb'l'ostrina.
Rcstuva perO, e ncata, la incógnita de com 4.!1:1 t.lu~ienr·otHaria ln oontimL'lció del '
rccorrcgut. A la guia d"l G. E. de Catalunya, c<htmla el 1978, indica aquesta ruta
veN< el serral de les Fonts i Torre d'Einn. pcr In <·ndcna NE (scnw especilicar les
caracLerístlquc.), i avaluen aquest tros d'nsc<'ns•ú en unes 2 botes. El nostre grup,

. senso pnrar-se gaire, perb tampoc ~c·nsc~ cc:)rrcr. va

~:smc.rcar-hi

poc mcnys d•una hora.

Bs cvidcnt, dones, que la fiahilitat deis llibrct.<>, pompohomont titulats •Pirioeu Orien-

tal• (2 volums), és dubtosa. No vull afeg;r comontaris a aquest fet. Simplemont.,
suggcrir ols fut..rs autors de gui"" cxcursioni>w,, que all'l'll?nys es prcnguin la moICsúa de rea1it.7.ar, pcrsonalment, els itinrrnn'
C411 d~r, pcr si pot interesssr a algú, que el r<'WrrL'f!liL per l'aeri serrat no presenta cap dlfic,.)tal especial. Fins i Ult., tmcwnl·bC de la vcssant gcogralicamenl
francesa, resta bcn scnyalitzat fin~ al cim.
A la t.orrc d'Eina, de 2.Rao metres, anomcnat lnmhl' pie de les Lloses, a difer~ncia
de la majorin de cims que envoli..en Nürin, que hi h~ accedll en vñries ocasions, a
tlQU<'St oru la primera vcgada que hi arribava 1 lOL i que, mcntre menjAvem) es vo
posar H nevar, encara poguérern veurA ol fiflrprC'ncnt contrast de les seves carenes
nord i ,;ud, de perfils relat.ivamcnt. arrodoni~ i t!UflUS, e n rclnció a la cresta NNE
quo ''~ despenja, vertical, vers a la Torre d'F:n Xi llon, continua agosarada cap als
pies de lo Con ca, i finalitza a.mb l'cspcctacular pie del Roe o Ma laza, de 2. 773 me·
tres d'al¡:ado, d~at damunt del clrc de n:stanycl i scpnrant la coma de Planés (Alta
Cerdnnyn) de la vall de Balagucr (ConOent>.

Al mcu «arxiu"' de projcctcs. irnmediatnmrnt. vaig inscriure, una futura sort.ida

destinada a guanyar aqu~'Stes lites i de
pas, c:omplémeolar la c:oneixen~ d'ambdues valla.
En• cnfoni!Cm vers el coll de Torre
d'Eina (2.660 metres), des d'on es remunta, amb facilitat., fins el proper pie
d'Einu (2.794 metre•J. Parem un momeo~ pcr o fer lo fotografio del grup por
o In ..postcritnt. i minuts dcsprés :mcm
a rauro al ooll de Núria. Observem, llunyá, el llnc 1 les inw.ll·locions de rcmun tamcnt. macQnic properes al sant.uari
)o'lc d (• C umbrud{,SC (AJt.a Ce-rda11yU)
catolh. í, a l'cnscms, cls prepnrat.ius d'un
previsible tcmporai de neu que tindra
com u csoonuri la wna deJ PuigmaJ i pie deJ s(~gN·.
RR !,oro d'cmprcndrc el cami, perf('(:Ul"1nnL 1ro~t. quo amb una dol~a davalla·
da, inicia el rctom cap a l'acollidora vall d't~ina.
Prup de I'Orri de Uaix (on cal tcnir P"""'"l l'~x•st.i'ncm de dues petites cabanes), la lrobada, ben cordial, amb un plbt.or de la cnntrada, cns ofereix la possibilit.at., !K'mprc úLil i cnriquidora, de c:onvPrsar-hi un• m•nut...
~lés cniiA, un mmat d'cgücs que pastul'('n lrnnquil·lamenL al cumprovar que
som gcnt. pocfficn i que portem bones inl.(:ncioo~. t!ll!:l IK:nnctcn acostar~nos i fins i
tot, acaronar-les. C.t~mí avall, l'amic Pcre ra adonnr nm de la p~ocia d'unes e.:;·
piCndidcs i bcn Ooridcs moixcres que cns adonlNl J'it1nerari.
A mitju tarda donem pcr acahada UfJliC'~lll mnrrnUica jornada d'alt.a muntanya.
Hi ha uno mico de ca nsarnent. i un xic de m:..d de cap {pmvocot. pcl sob~.at. canvi
d'nl~da). Pcrb, en tot el grup. sura la lr·gíli mn kUli•fucció tl'havcr aoonsoguit., plcnament, w~s els obj~'<:t ius.
Abons de plan tar les tcndes. c r)C.fl r·a hi hu hurnur pc.:r a unar a buscar holcts.
Dc!-ipré.s de Bopar, inidem una petit.a t:..ertli li;l qu(' ¡;¡'ocuba, bruscament.., amb Jes dar
reres llurns i l'entrada en escena d'una t.ernp<:rat.uru rbr~a o:frc~;c.n ....
Abans d'adormir-nos, _ja dins dc)s s.acs. t·umPntA·m umh l'nmic Joan que, precisa·
mPnt nquc.st vcsprc, s'aoomplcixen 16 any, qu~ en 1!:1~ ~ncantats, carena amunt,
van murxar eiM inoblidables Viccn~ i Enriqur1a. 1-~1 mf'u record, involuntAriament.
ae'n vu, lleuger, velb t!ls bons moments que havi('m compartit.. Mont. Blanc, Vigne·
male, Midi d'Ossau, POCCtS, :\fulhacén... Certamcnl, uno ~>plcts, memorables, queja
no podrem repetir. Malgrat t.ot, en el d~>cu"' d'aqur•Ls anys, mai no he volgut !rencor rl n06Lrc llígam, incondicional. amh l'f•xcur.. itmi .. mc Pu~r perquC., basicamcnt,
hi vrirm uns va)oO) i une~ virtuts. que l'aCfl-.tf'n n l'humanisme i en cen.a manera.
ofercix, en un m6n t!n que la llibertat, m:.t"' ..a -.uvint. no ~ nplicació ptaclica, la pos·
sibilitat d'es!laborir-ne un pelit ale.
Al rEeer de le• \endes, d~de. sota le• llums dcb cstcls, tothom gaudcix dol
bcn mcrc8cut rcpos. Scnsc adonar-nos, ons hnvw r•mbolcall~t, imperceptible oorn un
fi bre~;aol, l'immens s ilenci i la pau profunda de: lu rnunt.unya.
Vn ll d' F:inu, octubre de 1991

.Jnumc Tor,.e ns i Cah:ó

FITXA TECNICA
De l'estació d'esquí a la carena de Cambradase (cota 2.400)
De la cota 2.400 al pie de Cambrndase
Del pie de CambradaSé al cim de Torr<' d'J::inn
De Torre d'Eina al pie d'Kina
Del pie d'Eina 41 coll de Núria
Del coll de Núria al pla de I'Orri de Do1x
Del pla de l'Orrl de Doix a l'estació d'<••qui d'Eina

71:! minuts
60 minuto
57 minuts
:18 minuts
15 minutA
83 minuts
AO minut~:~

Total: 6 hore• i 5 1 minuts. Homris efcctius. Pnmdes n pan.
Desnivell oproxímat: 1.200 melrcs.

BffiLIOTECA
PUDUCACIONS ADQUT'RIDES

-

Inventari d'esgl~ies. Maresme, núm. 24. J()f;(>p M.. Gnvio (Arxiu Gnvin).
Bolets de Catnlunya. X. Col·lecció. SO<:ictat Catalana de Micología.
El mcdi i la vida ni Montseny. Salvador Llob<t.
Diccionari: Catala·CasteLIA (d~ I'Enciclopédia Catalana).
Díccionari: Castella-Catala (de l' F:nciclop~ia Catalana).

INFORMACIÓ
El Xalct-Refub-i Cap de Rcc, situat a
la Cerdanya, i que pcrtany al C. M. Sanl
Cugat, t.é una capacit.Bl de 60 placeo, sanitaria, calefncció, b11r, menjador i ultres
scrveis. AcLivitats d'hivern: 15 horcs do
classc d'esquí amb moniton. titulats, 2 horcs de leoria d'csqui, observa ció deis ~stel•.
estudl de la neu i tot el maoorial n(-ces"''
ri. Activitats de prirnavcralestiu amb monitor& cspeciolitzats en bicicleta de muotanya, in.iciació a lcR cordcs, uxcursionisme,
oricnt.Bció, obscn•ació dels estcls, fot.ografiade natura. ltinemns als eswnys de la
Pera, Tossa Plano de Llcs, estany do
I'Orri, pie Sirvent, la Muga, Pcrafita, cte.
Per a més infonnació: (973) 51 52 41'; <Cap
de Rcc).

Foto Tema

u;,....,, Crup 8

IFOI<>' Dolon Porith)

PROGRAMA MENSUAL D'ACTES I EXCURSIONS
Mé. intorm.IK:ió

1, dimeeres
6, dilluns

Adivit.t

• r.pW't.al de:

Reunió preparat.Oria Mnrxn 1nfnnt.il
Vacanccs al VaHais i l·~t~n~¡tndine

Notician del Centre

(Smssa)

Cicle de Projcccions
Noticiari del Centre
Crup Infantil

Reunió de Junta i Corni~sion"
Excursió a les fonts del Llobrt¡r.tl
Montscrrat com a pretcxt·
Cova de !'Arcada- l!:ls l'allcrs
Expedició al Lhotse-Sho r, de R4 00 m
Cursct d'esquí
Mat.inal: l!:ls Cortina
Matinnl a Sanl Sohn,tift rl!' Montmujor
Cursct d'csquí
l!:xcursió al Cogulló d'J•;,telo
L'homc i la nat\lra

7, dimart&
12, diumcngc
19, diumcngc
19, dinmon¡¡c
2!;, diRRUbi.O
26, diumon¡¡c
26, diumenge
1 de fohrcr,
2 dr fcbror
2 de fcbrer

Crup de Muntanya
Cicle de Projeccions
Crup d'Esquí
C rup I nfa nW
Crup de Muntanya
Crup d'Esquí
Crup de Muntanya
Cicle de Projcccions

TENIM NOTÍCIA DE ...
- l,'nvcnturo SC'gllinl els CR Día 12: Ole-a de Montscrr.1t- &mta Ca:.1ia 18,715
Día 26: Coll d'cn Taló - Sant Lloren~ &vttll . 23,870 Km. - Día 2 de febrer:
S.•n1Jl ('A'Cilia de Mootscrmt - La Pobla de Clar:.ununl 20,780 Km Org.: Sccció Senden. de I'U t:S.
- Cnminndn Tcmtssa - La Jonqucra. Otn 12: 'Tram Santuari de Puig I'Agulla
La Ribn CGR 2-21. Org.: Comissió de Scndcn; del Centre t:x•'Ursionista de Terrassa.
- Sis~nn Ri~nnnl de Fotografia Oow Chcmic:d lhcrica, S. A. Tema: Naturalcsa
i MMi Amhirnt. Pot participar en aquc:.;;t concur~ quul!icvol tipus de fhtof,rrafia que
p(l~i d(' mnnircNt la riqucsa natural (flora. (huma. pllÍMutge) del nostrc planeta des
del punt de vista UJtalment construct.iu, que re>ulti la scva bellesa i inviti a recapaciUlr ijolm· lo nccossit..Ot de la seva con,:;crvn("tl\ 1 <:UI'fl <'om ol m~s •·ic pa~rimoni que
hem de tran~mctro nls nostrc• fills. Ollt'os: rn hlnn<· i n~rrro. Tcrmini: 9 de mm;.
Primer Pl'(lmi: 12ú.OOO pcsFctcs i mOOalla de· ht'(>nl'cl, Org.: AbTfUpaci6 Fotogratica de
Tarragona.
Ciclo ·Con~ixer la natura•. Dia 11: Dtns lA golo del llop. Congost al Mont••.ant. Dia 18: ¡.;¡, boocos del vi. Serra de I'Obac. - Dia 2::;: Il recital de cabroteS.
- 11 Concurs ••statal de ~·otgrafia Truft>u I::J, Carrofino•. Teme>: Uiure i MoiA.
Tcm>ini: U! dr grnrr. Org.: Ajuntamenl de MHi.L .

Km.

ACTIVITATS D EI...S GRUPS
GRUP INFANTIL
Uiu 12: Les fonla del Llohre¡¡nt. Excur"l> de wt el dta. Sortida a les 7 en
autocar. Vocol•: .loan Pinosa, tclclon 7146169 ' Juan Sablller, telHon 7250886.
Di a 2!i: E ls Cortins. Excursió matino l. Sort1dn ~n rotxrs particulars, a les 9.
Vnc:tls: Miqucl Uadin i Núria llarroch inn, 1oli•fon 714Cl~27.
Concurs fotogrilfic: ¡;;¡ dia 13 dc•l mes p:hsat tin¡,'Ué lloc el veredicte del rr
Concurs de F'otogralia dol Grup Jnlimtil. al qu• concor._•gueren 7 obres, essent guan·
yndors cls &cgúent.. infants: primer prcmi. J\lonhc•ll lladiu; scgon, Roser Vilar i tercer, Marta Andin.

GRUP DE MUNTANYA
Ota 19: Cicle Mootserral com a pr('t~xt. Cova de I'Arca da-J>Is Palien;. hi·
neran: F.l Cnstcll (538m.), clot del Tambor, fonl del X<'hrct., oova de I'Arcada, to·
JTCnt de les Grutes, pas del Pñncep (96ám.l, refugi V•cenc Batbé, les Bo,gue;, era
deis Pallers, els Pallers, canal del page•. hM'!lll d~l Gorg, el Ca.-tcll.
Hores de camí: 4 (aproximadamentl. B, trucw d'un recorregul matinal, amb
poques dificultats. Punt de reunió: Enfront del monumcnt del Timbaler IEI Uruc d<-1
.Míg), a les 8 hores (en punt) Vocal: Jaum~ Torn:-M. triHon i145542.
Día 26: Excursió matinal: Castellar. "'•la Vclla. Cadafalch, coll Monncr. font
del Solell, Sant Sebasti/t de Montmajor , I'AJ:('II, Coslellel, font del Caoadell, font
del Gurri, Puig do la Creu, Castollat.
Aquesta cxcursió es fhrd conjuntament mnh m(•mhruM del Club Munt.anycn<: Sant
Cugnt.
llora de sor1.ida: a dos quarts de vu it d~ In placo Major.
Vocal: Rnldomcr Parcra, tclcfon 7 1457~''·
Día 2 de febrer: Excursi6 al Cogullc\ d'F:•trln (I.M7 metr·es) IBerguedá). lti ·
ncrari: F.Rpinalbct (1.200 m.), Santuari de Cnrhor:t 114.10 m.), coll de Tagast, callada
deis Rasets, Roca d'Oró Cl989 m.), coll d'F.,trln, C'<>gulló d'F.stcla ( l8H m.), Sant
Lloren~ deis Porxos, Sant Viccnt de Ca,tcllnr del Riu, Pla de Carnpllong, Pi dr les
Tres llranques, Espinalbet.
~ una excursió que pret.én combinar In ,.,~•ta a pun~o> d'inleres arqueoli)g¡c fer·
mitcs romi\niqucs de Sant Lloren~ deis Pnrx"' i Sanl Vice~ de Castellar del Riul.
amb l'llSCCnsió (molt probablcment., amb ncui. al< C:lms de la Roca d'Oró i el C',ogulló
d'Eiitela. L'octual santuari de Corbcrn .:... el MI('('('Nir d'un cdifoci, romllnic, ruxccnt
en el mateix indrel.
Oespla~ament: cotxes particulars. Placo~ limitades.
Horcs do cnmí: Unes 5 a 6. Arrihnrln prP\'1~ 1n n milja turda.
Vocal: Jaume Torrens, telefon i 14 55 42.

Primer premi Saló de ,\ 1onc"nyn. •Fr,lo: .Jaume Calsma)

VARIANT: De Sant Benet a la roca de Sant Salvador
(directe per !'ermita i con de Sant Salvador, 40 minuts, aproxlmadament)

Per a evitar les petites di.ficultats que pot comportar el pas d'un grup,
nombrós i heterogeni, pe! col! de la Momia i el pas deis Flautats, indiquem
aquest itinerari, molt més curt, tacil i rapid, que permet accedir, sense gaires
entrebancs, al col! de Sant Salvador.
lniciarem aquesta breu descripció traslladant-nos al collet de la Trumfa,
fins, concretament, trobar la bifurcació, que a la nostra dreta, es decanta
cap a ·la Momia. Seguirem, en aquest cas, el mateix camí, pujant a la nostra esquerra amb sobtades ziga-zagues que ens acosten a la paret nord de
la Prenyada.
Mé.s amunt, observarcm una cxu!lla de camins. El de la dreta, porta,
de pla, a la propera ermita de Sant Salvador. Seguirn pujant pe! cam.í, amb
trams for¡:a pedregosos, fins assolir el collet de Sant Salvador on coincidim
amb l'itinerari anterior. Des de Sant Benet sois hi haurem invertit uns 15
o 20 minuta. Poc mé.s o menys, el mateix que ens separa del cim.

De la roca de Sant Salvador
al Monestir de Montserrat
(per la serra de les Lluernes, canal Plana, ca mi de 1'Arrel i ermitas,
unes dues hores, aproximadament)

, Davallarcm de Sant Salvador pel mateix itinerari per on hi hem pujat. Ja en el coll, caldra continuar cap a la serra de les Lluemes. El rerorregut per la carena no és pas gaire llarg. Aviat tindrem, a la nostra dreta, l'inici del camí que baixa del pas deis Flautats. Més enlla, senyalitzat
amb pintura blanca i groga, arrenca la canal Plana. Forta baixada fins
arribar al planer cam.í de !'Arre!. Aqucst camí, coro ja hem vist a primera
hora, ha estat reconvertit en el trajccte que uneix can Ma,ana amb el Moncstir, mitjan,ant el sender GR 7-2. Ben a prop, a la nostra esquerra, roroen~ la canal del Pou del Gat.
Poca poc accedim a una dilatada zona devastada per l'aoció de l'incendi.
A la dreta, imponents, els Flautats. Canviem, notablement, la nostra direcció dominant. Passem de la SE a la SSW. Entrem al pla de la Trinitat.
Fins ara hem esguardat la plana de Bages, Sant Lloren~ del Munt, Guilleríes i Pirineu. Ara ens apareixen enfront les· Gorres (Tebes), l'estació superior del funicular de Sant Joan, i la Momia per la seva vessant E, Remuntant un xic a la nostra dreta, ben aviat anibariem a !'ermita de la Trinitat.
Les rUines que en subsisteixen encara són for~ importants.
Davallem a !'esquerra per anar a donar un cop d'ull a les ermites de
Sant Dimes i de la Santa Creu. El descens, directe, des d'aquest punt al
monestir, queda barrat per una portalada. Sera precia, dones, agafar el cam.í
que voreja la m untanya a un nivell inferior al camí de 1'Arre!. Tot i aixo,

pennet ~ copsar angles fol?l inaOlita deis entoms. Finalment, anem a
raure a la coneguda miranda deis Ermitan.B, on amb la vista del monestir
a vol d'ocell, tancarem el cercle. El ~W&tre periple arriba al seu final. Sois
resta el oo-na (20 minuta) pel pu deis Frai!HWl8 i tornar a recOrrer aquell
tram, eembrat de deixalles, que dóna aocé8 a la font del Portal.

CICLE D'EXCUBSIONS
«MONTSERRAT COMA PRETEXT»
PROPERA SORTIDA:

COVA DE L'ARCADA
i ELS PALLERS

COVA
DE L'ARCAOA
Amagadct, ignorat per la roajoria deis visitanta montserratics,
aqucst magnífic are toral, d'una
vintena de metres de llum, wagneriA del tot, mereix d'ésser molt més
divulgat, tant per la seva importancia o rareas geolllgica com pel bell
emp~ent, digne de coneixer-se.
.;,, SOHIID.\ DEL

('(('(.E. 1~1

IH. l.t ..,I.H I>E

I~IH~

l tinerari: El Castell (538 metres), clot del Tambor, font de Xebret, cova
de !'Arcada, torrent de les Grutes, pas del Príncep (965 metres),
refugi Vicens: Barbé, les Boigues, era deis Pallers, els Pallers,
canal del Pag~. bassal del Gorg, el Castell
Hore.s de camí: 4 (aproximadament)
Es tracta d'un recorregut, matinal, amb peques dificultats.
Punt de reunió: Enfront del monument del Timbaler (El Bruc del Mig), a
·
les 8 del matí (en punt).
Vocal: Jaume Torren.s. Telefon 714 55 42.
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CENTRE EXCURSIONI STA DE CASTELLAR
Grup de Muntanya

CICLE DE SORTIDES
MONTSERRAT COM A PRETEXT

Setembre 1991 a juny 1992

4a SORTIDA · DESEMBRE 1991

ELS FLAUTATS, ROCA DE SANT SALVADOR,
CAMÍ DE L' ARREL
Iti.nerari: Monestir (706 mctrcs), pas deis Franccsos, pla~ de Santa Anna,
ermita de Sant Benet, roca de Sant Salvodor (1.152 metres),
serra de les Llucmes, canal Plana, camí de l'Arrcl, pla de la
Trinitat, ennites de Sant Dimes i de hí Santa Creu, Moncstir

Del monestir de Montserrat
a la roca de Sant Salvador (Tebaida)
(per Sant Benet, coll de la MOmia i pas deis Flautats, 2 h., aprox.)

Situats a la font del Portal, cal pujar per les escales de !'esquerro.
Dcixem el oomenf<llllent del camí del Vía Crucis (taneat pcr una cleda des
de fa prop d'un any) i truvcsscm el torrent de Santa Maria pcr anar cap a
la falda drcta de la muntanya. En bona part d'aqucst tram del tr-ajoctc,
molt sovint ens toparcm amb deixallcs de tot tipu.q i tumnny. Sobren comentari.s. El nostre camí, absolut<lníent "Ul'banitzul.o•, csdevé una progrcs·
sió continuada pcr disti.ntcs graonadcs de ci.n1ent.
Després d'uncs zigues-zagues, quan fa poc més o mcnys uns 20 minuta
que caminero, ancm a raure al pas deis Frances06. L'escala s'enfila dreta
per entre les ducs roques. lndubtublcment, és una farecia típicament mont.serratina.
Cinc mmuts més tard fem cap a la pla~ de Santa Anna. Cnñlla de
eamins. Scguim la senyalitzució del sender GR 7-2 (dreta). Deixcm, també
a la dreta, la miranda deis Errnitan~ i un camí que es desplega vers a Sant
Di.nles. Damunt, es comen~ a veurc !'ermita de Sunt Bcnet. Abandoncm
el scnder i pugem por uns graons de ci.nlcnt (esquerTa). Als 40 minuts en~:~
plnntcm enfront de Sant Ilcnct. Darrer-a de l'cdifici hi ha una cisterna
d'aigua. Enguany, malgrat les pluges, i.nutilitzablc.
Seguim l'iti.ncrari travessant una antiga portalada. Més enlla, deixcm
un camí que du a ('ermita de la Trinitat. En.s cn.filem, a !'esquerra, cap el
coll de la Trwnfa. Després d'ru;solir-lo, enfront es presenta, altiu, Fimponent
monlllit de la Momia. Abandoncm la ruta que scgucix vers a Sant Salvador i es travessa un pctit torrent. Dcixant la l\lllmia a la nostra dreta,
agafem una dreta canal que remunta en dirccció al oollct que s'endevina a

!'esquerra de la roca. El tros superior de la canal discorre per una
llenca de pcdra, fol):a vertical, pero
a.mb abundants punts de supor"t
(arrcls, boixos i roca). Cal advertir,
que si el tcrrcny és humit, transitar pcr aqucst indret, sobrctot de
baixada, pot fer aconsellablc l'ús
d'una cor·da.
Dcsprés d'una hora llarga d'asccmsió, posc.m cls peus al coll de la
Momia. Visió inedita i sorprenent
sobre Sant Salvador, el Pebrot, els
Flautats i el Fesolet Inferior o roca
del moro Joan. Precisament, cap el
coll que es perfila entre aque.>t
darrer monolit i la superba mola
rocosa de Sant Salvador, es desenvolupara la continuació del trajeete. Hi invcrtir-em uns 10 .minutcts
pcr a aocedir-hi. Pas deis Flautats
(1.097 mctrcs d'al~ada). Ara cns
haurcrn de despenjar per nna caltocu de Sant Salvador
nal, primcra.mcnt molt vertical i
i 'l'e·Omi)B de l'Elefant (1.152 m.),
rocosa, i un xic més aval!, menys
n,·g'it) dtl Tcbaida
compromcsa i amb branques i
lln-cls que ajudcn a davallar amh més segurctal. El trajccte és curt, pero
caldrA ndvcrt.ir, altra vegada, sobre la possibilitut de que la roca es prcscnti mullada, el que pot dificultar el de~ceru.. En tot cas, sc.mprc sern útil
treure la corda de la motxilla per a faciht.<•r el pos del traro .més vertical.
Superarles •totes• les pri.mcres · dificuhats• de la jomada, seguim de pla
per una cornisa i ben aviat anem a raurc ul camf de la serra de les Llucrnes. Cal girar, aleshores, a la nostra c.squcrra, per a guanyar el propcr collet
que enlla~a Sant Salvador (esquerra¡ amb la Prenyada (dreta).
Des d'ad podem efectuar, facilmcnl, l'usccnsió fins el cinL Cal rc.munt:ar desnivel!, buscant la ruta menys cxpo.suda, fins anibar a una esqucrda
que hi ha entre Sant Salvador (esquerr·aJ i la '!'rompa de l'Eicfant (dreta),
que es supera amb un curt i senzill :•r-amonugc.. i, posterionnent, per
l'ur·cst:a, a1nia, fins el vertex geodesic. Es el pie més a lt: de la zona de Tcbaida. Bona visl>.~.

GRUP FO'l'OGRÁFIC
Fallat • Camera Club de Sabadell,
l
el dio 17 de de5<'mbrc el XXIX Saló de
Muntaoya - XXXVDI Exposició S<>cial de Fotografía, el veredicte fou:
primer, Jnumc Calsina; scgon, Lcandre
Muntadu; i tercer, Cristina Comas.
Oel lV t.rimestre, tema Uiure,
del VI concurs anyal, del Grup A en resultA gua nyndor del trimestre, en Ricard
·rcrno LUurc. Crup A
Prieto amb lfl punts, i amb 20 punts
(Foco: lticard Prieto)
DolorA Pcrich del grup JJ. Aquesta quarUl convocntbritt era només a una soh1 fOt.ogrnfin.
El ll iururncnt de premis tingué lloc el dia do Nndnl al migdia en la inauguració
de l'exposició de Lotes les obres presentado~.
Unu vc¡,'nda lct el reoompte anyal de punto drls quotro trimestres, n'han estat
guanyadors pcl GrupA cls socis Josep Pou, Joan ~1umbardó i J osep Sors Olivé amb
105,95 i 94 punl.l<, respectivament. A oontinuaciil shnn t la•sificat: Jordi Garrós i Sampere, 93; Mero Parera, 90; Leandre Muntada, 79; Bely Comas, J osep Sors B. i Joscp
Sal~, 73; ,Jo5<'p M. Fcrrcr i ,Jaume ~funt.,da, 71; .)oan M untada, 67; TomAs )1ailosa
i ,)()S('p Sala, 57; .Joan-Mare Comas, 5.';; l\1an•l Vnr<'la, 51; Ricard PrieLo, 49; JosepManel Ló~ 33; Caries Casamayor, 32; Carme l!:lilb, 26; llaman Mas, 23; Antoni
Marin, 16; Anna M. GennA, 14; Maria Olivé, 9; Pere Garriga, 7; Perran Jover, 6.
I'J(-1 grup B clo guanyadors han cstat .lord• Gnrroo i l.leixll, Jordi Parera i Dolors
Perich amb J.l9. 91 i 96 punts respedivamcnt. A t'Ont.inuació: Joscp-Miqucl Badia,
90; ,Jonn Pnr<'ra, 79; Ramon Capd~vila. 7 1; Guill~m nro,, 64; Cristina Camas, 54;
Sandra Vurela, 52; Meritxell Hossell, 39; 01J(a ,Juliana, 37; Teresa M. natzira, 33;
Ralll Esteve, 30; Jordi Rovira. 26; Josep M Cardona, 25; David ilroto, 12 i Paula
OomínJ:,'UOz, 12. Cal rt!cordar que ni tot~ pal'tkiparrn en tot~ cls trimestres, ni tols
presentaren dues fotos cada vegada. Els pr!!rni• Hls •is b'Uanyadors d'aquest concurs

-

..

1'6 ll iurnt'lW el dia matcix que els df>l Ct) f'ICUt'A d{l- dittpoaitives, deMpréM del passi

d'aquo•ws. Oportunamen~ s'avisaril de la dat.n.

GRlJP D'ESQUÍ
Després del primer dia de inscripcions al cursct. d'csc¡uf a Pal <Andorra), s'han
omplcrt jn més de mig auLocar, aixo fa pensar qu<• e• cobriran scnsc problemcs el
nombre mlnim d~ plareti necessAries per poder tir-..tr cJ cunct cndavant. Vhora de
sortidn, 61'rlt a leo 5 del maü de J.a Vall!'!'ann. F.• nron.,.,jablc disposar d'algun t.ipus
d'a;¡,eguranca que cobreixi els possible, arcidento. & recomanable que els menors
portJn pas!lllport o el pcnnís pcr poder pa;;,,,. la frontera.
La pnm~ra Mrtida seril el dis.<ahu- din 2-'>,
P~r a més informadó: Jaume Sors, uolt•fnn i 14 73 OO.
CI CLE DE PROJECCIONS
Oiu 6: l'roje<:ció de diapositives Vacanees al Vnllai~ i I'Engandine (Suissa),
pcr Ualdomcr Parera. Al local social, u do; quurt. do 7 de la taroa. - Dia 19:
Expedició al Lhotse-Shar, de 8.400 metres, diopo61tívcs presentadas per !'alpinista
Manuel Punsoln, de I'Agrupació Cicntíli<:a Excursion i•w de Mataró. A I'Auditori, a
dos quort$ do 7 do la tarda. - Uia 2 de febrer: L'home i la natura, diapositives
pcr mcmbres de la Fundació Roca Gall'•. Al lo(nl ~ocinl , a dos quarts de 7 de la
tarda.

NOTICIARI DEL CENTRE
EXPOSICIÓ DE NADAL
Malgral no tcnir acabades del lol IN< ohr<.,. d~ n:otauració MI nostrc csta¡ge
social, el Centre, eom cada any en aque>l<.,. f~tes nodniN>quN<. el día 20 del mes
passat inaugurA, tal eom estava prevíst. la tmdtcionol expuo!Íeíó que enguany és de
la cerWnica de la U Mostra-Concun ,JovCfl Ceramistes Cíutat de La Bísbal,
patrocinada pcr •la Caixa..
Sí de momen~ no ho hcu fet, podeu vi,iwo··ln rncara duranl ~1• dies l. 5, 6 i 12
dol corren! mes de gcncr; no us la perden. que val la pena.
Les horcs de visita s6n de 12 a 2 do! mi¡¡dia i de 7 u 9 del ve•pre.
PREPARACIÓ DE LA l\'IARXA TNF,'-''<TTL
Oia 1: Prcparació de la Marxa Infantil de 1((-guloritnt. de Castellar. A les 12 del
migdia al nostro cstat{.<e social. Pero me• in litrmn<:ió .•ruume Torrcns ITcl. 714 5.~ 42!.
REUNIÓ DE JUNTA 1 COMJSSIOI\S
Ola 7: Reunió de Junta i Comissiuns per pMinr de difcront.s temes relacionats
amb l'entiult, F:s impurtant que no hi fnltcu. l."hom (•• a le• 10 del ,·espre, al nostrc
local social.
TARGETES D'ASSEGURANCA ESPORTTVA
!;la preu4 que regiran per aquest nny 1!192 "'m el. ..,guenu.:
Uicencia + Sun Allianee
Gra"'', 3.950 I>CfiSClcs; juvenils, 3.75(); i onf.1nuls. 2.~~;;() "''"""tes.
Ulccncia + 1\>LO.D . (només Espanya)
Grans, 3.820; juvenils, 3.660; i infantils, 920 JlM'<NA'S.
Uíccncin + M.G.D. + Credencial tot el m(m, tol l'on y
Gmns, 6.320 P•'Sseles; juvenils, 6.160; i inlhn~il•. :1.420 pcss~tcs.
Com cada uny, el Centre i.indrit curn do lu lr<trnitució de l'a&seguran~a de tul•
els socis quo la MCJI·Hcitiu i abonin ohans cM 1!) do )(cner. Els que ho facin a parir
d'aqucsto dota, el Centre es limiwrñ n (:nrnplimc:ntur olt~ imprc~sos, nnant a dtrrcc
de l'intcresant e l fcr la gestió davant In F'ccl<·raciu o Uurcclona

PRÓXIMA BODA
El nostro consoci Jaume Sors. mcmhre :-¡.cmpn: actiu en ln nostra cntitat. ens ha
fet saber el seu propcr enUac amb Est~r Plnnn•. D•·• del nostre butlleti els dcsith"'m
quo siguin molt felitos en el seu nou est.at
MOVIMENT DE SOCTS
Alter. l Mnael MéndC?. i Torras. Gemma MoM' • Prald.-.aba, Jonli More i Prald~·
saba, Rubcn Cruells i Sánchcz, Asaln...ió Lo~"'' t .Jom~no7~ Paula Donúnguez i Dio>.,
Manuel Gilt i Martlnez. J ordi Mas i 1-:lia>..Jaume Calbtnn i Ubach. C'..arlc> Cabina i
Guitart, MCriam Calsina i Gaspar.•Juan Cn•nJuOIIn t :\'luns, Alba !SertA i Arderius.
Alba Lla\jós 1 Radia, Sergi Llayós i Rarlia, Oriol Lk1\)ós i Radia, Montserrat Grau i
Torras, Onnicl Valles i Grau, Cristina Valle> ' <.:rau, Alb<'rt Voltii i Tomer, Mercé
Voltll i 'l'orncr i Joan A. Santos i CabaL Total: 2:!. Baixrs: Maria·'l'eresa Alsina i
Clarinno, Duniel Oran~ l Fcrn.iindez, Emili Ahimirn i Alt'ina (t), Josep AnLon i For
tes i Marln, M~rtn Ollcr i Mas, t'rance•cn Lópoz • l'un!s. 'J'~nia Castellano i Arpón,
Mcritxcll CasUlllano i Arpón, Júlia Cno;I.C'IIano i Arpón, ,\'! aria Oolors Vila i Turt, Joan
Vilo i 'l'ort, Mat"lo ·F'ib>ucres i Puig, Mont,rrmt Gumull i Hodrfgucz, Juscp LLago¡,Le·
ro i Alcmany, Xavicr Femández i Quc,•erlu, Hall•cl 1lomcl i Vcntanyul. J:;ulália Sn·
grcra i llius, Eulb.lia Parcerisa i Torrent..>. 'l'~ro.u 1'rillo i Gallardo, Hoger F.stcvc i
Viladrich, Annn M. López i Farell, Lourde• 'lurrelln i Gaju ft), Lluís Alonso i l'érez
(t), Jonli !.linares i Martín i Santiago Baril • Hmneu. Tot.al: 25.

EL CAMINAR DEL CENTRE

ACTIVITATS DEL PASSA1' :V!F.S DE NOVEMBRE
GRUP INFA.Yl'IL
Dia 10: Excursió al Pla deis Ginebrons i Els Óbits. Marta i Meritxell Badia.
Bla n ca i ~úrin Biosca, Anna Fnnt, Cri:-t.ina i Da n iel Valles, ,.Jordi !\fas. !vlon tsC'rra t
Rusines, David l>arell, Oriol Papell, Sergi. Ol'iol i Alba l.la tjós, Kúria i Keus S imon
i Núria l.'llnsart., ncompanyat,s de 14- pPt'snn<'s b"l'tms.
Dia 24: Arrossada a Castellar Vcll amh !"estnma de la gran pac11a nova. Hi
prengueren pan: Mar ta i Meritxell Jladia, O•·•ol Sabater. Caries Dfaz. Eduard Subí·
rana, !\fomserrat Rusincs, Oiga Prm.s, Daniel i i\·liqucl Bald rís, Anna Font. Blnnca
i Ntítia Biosca. Alba Pinosa. Oriu) Papd l. E.st.t'r i 1\oser Vilar, Hogcr i .loan H.uiz. i
27 persones més encap~alades pel cuiner nt;.~ or J oan Pinosa.

NOU GRL'P J UVE:s!L
Dia 1: Castanya da al Centre: Lai>l Rocavert, Noa Pont, Est-er Vilar. Oiga Prat.s,
Toni Pladevall, J ordi Heoordlt iMane! J im.,ne< amb Joan Pa r~ra. - Dia 10: Excur·
si6 a Sant Bcruat del 1\Ioutscny i coll Pregon. Alba Pinosa. :vranurl ,JimCncz,
Toni Pladevall ' i Oiga Prats amb els monitors RÓg-er Rocavert i Joan Parera, fent de
xofers Dnniel Rcnom i :Mero Parrra. -

Dia 24: Excnl':;.ió a Cadafalch possanL pcr

la carena deis Pals i tornunt pcr la pista de la fom de Canyclles. Es fet'en dos grups:
un hi a na a pcu i l'altre en bicicleta. E>ter Vi lar. Eli>ahet Jiméncz, Oiga Prar.s, Mo·
nica Comelles, Blsa Lloret, Noa Pont. La ia Hoca,•ert.. 'l'oni Pladevall i J oan Llobet,
amb cls monitors .Juan Parcra i Rogcr Roeavert . .
ENTORNS DE CA.<;TELLAR
Dia 3: Coll d'Estenalles, Els Úbits. la ~lota, Cavall Bernat. Caries Díaz. J ordi
Mas, luma f ·o nt, Gui llem Dfaz. Ramon :\·las. lsidre Cabedo i Jaume Font amb la
«Forja». - Travessada Sant Lloren~ Savo.dl · Castellat·. J o:iep Sors B. - Dia 5:
Les Are-nes, sot de la :\lata long-o i Castcllassa del Dnlmou. amb nscensions a la Gu.aitanda de les Guincucre$ (tercera asc:cn :o.io 1 i a l Palier de. la Paltcra, a cArrcc
d'Anna M. Pallejlt i Josep M. Torras. - _Dia 7: 1!:1 Girbau. la Codoleda, font Soleia.
camf de Salt. de la Solcia. Rcccr de les Animes. ionc del Snüc. la Mola, camí deis
Monjos. el Gurugú i el Cirbau. Anna M. l';~ll~já i ,Jü$ep M. Turras. - Dia 23: Can
Marcct, Cava n Bcrnat, la Gran Diagonal. canal dt• la Sardineta, la 1\lola, fOnt del
Saüc, camí deis Monjos i retorn. Jo:!ttp .1\·1 , 'f'<atT~b .

ALTRES EXCURSIONS
Día 1: Matinal de pi'Oflpccció dí~inerari a Montsecrat: Collbató (39()), camr del
Pont. serra de les Paparres ( 1.0261, camr de Sanl Joan, cisterna i escales de Jacob.
emút.a de Santa Magdalena (1.0951, ennila de San~ Onofre, restaurant Sanl Joan,
camr de I'Artiga SOla el mirador de Sant.a Cat.erina, serrnt d'~n Munt.aner, clot de la
Mbnica, Collbató. Juscp Sors B. i J aume Torrens.
Dia 2: Excursió por la Gorrotx:a, visitant el poble d'Argcl3b'ller, la masía de les
Plonescs, i el cotúunt monumental de Uesalú, 1"" Annn M. Pollej~ i J osep M. Turras, juntamcnt amb M. LluYao i Joan Nubiola .
Dia 9: Excursió a Mont.scrrot: El Bmc, can Jorba. coll i ci rn de la Palom~ra,
canal Roja, canal de l'Esfinx, collet i cim d~J Munt¡,,...os. i r~tom. Josep M. Torras,
nmb M. Llulsa i J onn Nubiola, Josep Barbera. Jordi Alvm'I'Z, Froncesc Palau, t:swve To~Ms, Antoni i Genio Rui•.
Dies 9 i 10: Ascensió al Pui d e Uaras por la voll de Serradell i la scrra de
Santa Magdalena Joscp Uinnre& i un grup d'amics.
Dia 24: Cicle )iontserrat com a pretcxt: )orirador d e Santa :.f.agdalcna (Tebes): Pla de la Monica, camr del pont. cru•lla canú Pollegnno, eoll de Roca Mala,
coml Sant Joan-Sant Jeroni, mirador • urbanitzat.. , crulllo Snnl.a Magdalena, eocala
de J acob, ermita de Santa Mu¡:dalcna . mirador, crulllo rcst. Sant .Joan, mir~dor de
Santa Caterina, cam.í Pollegons, pla de la Monk a. Joo n Avalla n(..Ja, Albert Busque!.•,
ls idrc Cabcdo, Pero Cardona, Joaquim Castany, ,Juan Cnsnjonno, M. Dolors Cos, 'l'o·
resa M. Datzim, Adriil. Dcu, Francesc Deu, Margarida t'orniol, Vicen~ Gandia, Marcel Germ~. Joan Gil, J úlia Girbau, Elvira Guárdia. Gon~al Lópcz, .\1. Carrne T.lcixil,
Mont.serrat Mañosa, To~s MatiOtia, Dalmau Marcos, Ferran Marcos, Gemma .\Ion<.
Joan Munt.ada, Mero Parcrn, Carie• Pohla, Oaniel llenom. Joan Sabatcr, .\'!ont.serrat Sabater, Erola Simon, !'ere Simon, Jaume Sor• i Joocp Son;. amb el vocal Jaume Torrens.
Di~ 29: Excursió a Cant./lbria, \•isitant els poblrs de San Pedro del Romeral i
de la Vega de Pas, per Anna M. P:~llcja i ,Joscp ~~ Torrtt•.
CJCUSME DE MUNTANYA
Dia 3: El Figuer6, Vallc:)rcarn. Tngnmnnerlt, pla d e lu Calma. coll Forrnic, La
Mora, Aiguafreda i el Figueró (41 Km). Jurdi Moré i Pcre Simon.
Dio 10: Volta a Montserrat: Santa C<.:ília. moncslir, Collbató, can .Jorba. co·
llct Guirló, can Massana i Santa Cecilia (25 KmJ. .). :\1oró, Joaquim Castany i P.
Simon.
Oia 17: Ca.'rtcllar, coll MonMr, Scbregrau. Sant Sadurní de Galll(a, Callifa,
La Vilo, Tres Pins i Castellar. 153 Km o. J . .Moré. .J. Cnslany i P. Simon.
Oia 23: Castellar, Cndafalch , carena d~b Palo, Ca•tcllur. Roger Rocavert i Joan
Parara.

/'

CAMINADES POPULARS 1 MAJlXES
llia 1: XI Cursa de I'Amlstat (1 6 Km.J, del casl.oll de Monljui'c, a Barcelona,
fins el cim del 'l'ibidabo. Enguony es vn celebrar com a •Memorial Franccsc Ma tes·,
t111spassat recentment. Hi participa J oscp M. Tot·ras 1 Anna M. Pallcja.
Dia 3: XIV Marxa pe! Monlseny (27 Km.): Sant Celoni, Sant.a Magdalena,
Mosqucrolcs, can Grau, can Pcrepoc, Campin>, t-an Minoart i Snnt Celoni, amb mé.
de 1.000 part.icipants. J06Cp M. Torras. - VJTI Ca minada Popular d e Centelles.
(20 Km.): Daniel Renom, Marcel Germll. :\iero Parem, 1'r"'<n M. Da!.rira i Joan Parcra.
Dia 10: VIll Marxa de les :.f.a.•i"" 09 Km.J, a :\1acanet de la Selva, per Anna
M. Palleja i Joscp M. Torras. - Ul Marxa ·Camins de leo Guillcries•, a Sant

Jlilari Sncrum (26 K.m:): Joscp Sors, Jaume 1'nrl"('nS, V1cen~ Gandia, Maree) Gemu\,
Joscp M. OanWa, Paula Domlnguez., Jnan, Mont..crrat i Oriol Sabaté i dos més.
Oia 17: XJJ Cursa Popular Laru (22 Km.): Mat.aró, pare foresta]. turó d'en
Dori, vall de Canyamars, font del Mal Pas, la Comissa, Sant f>fartS de Mata. can
Gcncr i zona esportiva de la U.R Laru. Anna M. Pallejé i Josep M. Torras. - D
Caminada Popular de Sentmenat: Jaume Torrens, Joscp Sors, Jaume Sors, Joan
Sabat.er, Oriol Sagrcra i Monica Minguell, Josep Casl\ioana. Mont.serrat Vendrell,
Meritxcll Casajoana, Maria Casajoana, Xavicr Homet., i al tres de Castellar, junt amb
lolanda i !Babel Garcia consOCios no.•tres de Scntmcnat. - Caminada Rupit.Tara.
d ell. (43 Km.): Tsidre Cabedo, Vicen~ Candia, Pnu la i)Qmíngucz i gennana. i Josep
M. Gandia.
Oiu 24: Josep M. Torms va coJ.Jall<lrar en l'organitzució deis IV 100 Km. en
pista-Catulunya '91 que va tenir lloc al complcx esportiu de can Jofrcsa, aTerras·
sn, des de les 7 del matl fins a dos quarts de 7 de la tarda.
ALTRES AC'I'lVJTATS
Oia 16: Sopor de ger manor i entrega do lu plnca alll •ocis que han aoomplert
cls 25 &ny• de scr·ho.
Oin 17: Lliuramcnt del Trofeu la ConBiilncin i deis premis de la l iarxa I n·
Cantil.
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ART 1MÚSICA
Teléfon 714 55 71

Sam Pere d'UIIastre, 9

PIANOS, ORGUES
1 TOTA CLASSE D' INSTRUMENTS
FACILITATS DE PAGAMENT
VENIU 1 HO VEUREU

FADERS, S.A.
FABRICACIÓ
' DE MATERIAL
D' ESCALADA
1 ALPINISME
Pollgon Industrial
Pla da la Bruguera
Carrer BarceJona sin.

Propa Domestic Industrial

Telllfon 714 66 11
CASTELLAR DEL VALLÉS

R.A.R.S.A.
Avda. deis Fruiters, 1
CASTELLAR DEL VALLES
ln s tatlacions i s ubminis tres
g as p rop io
Con cessiona ri Oficia l
de Butano, S .A .

() ~~7~t~~~~~!~~~:od,
VENDA DE COBERTES
l'usseig, 72
Tel. 714 5 1 9 1

VEHICLES

CASTELLAR DEL VALLES

Si ja ha triat un bon cotxe...
agafi un bon
Si vol comprar un cotxe, preocupi's només de

~~--r

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
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(odherit a fa FEEC i Federadó C~ d'Eeporta dlli.....,.)
Dlpi¡Gt lepl: B. 18.00&-1967
P-mpooldó 1 ~ GtLUtQCJII8 ~
C.lellar del VaiiM

PWf 6e la Creu. 3. Tel. 714 ~1 42.

