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V CURSA 100 KM. COSTA BRAVA- GIRONA 
Mentre comen~o a escriure aquestes ratlles, em sembla impossible que encara 

no han transcorregut 24 hores mentre jo em trobava embarcat en la meva vintena 
prova d'aquesta mítica distancia. Efectivament, ahir 16 de febrer, va tenir lloc, amb 
sortida i arribada a la marinera vila de Palamós, la cinquena edició d'aquests 100 
Km., la qual ha esdevingut tradicional entre els corredors de llarga distancia de casa 
nostra. Enguany, pero, tenia un caracter molt més internacional pel fet que coinci
dia amb la III Copa del Món I.A.U. dels 100 Km. 

El recorregut era basicament com cada any, amb algunes modificacions que enca
ra el milloren, ja que s'eviten alguns trams de carretera d'intens transit rodat. L'itinerari 
és molt ame, perque passa per un seguit de poblacions que mereixen la pena de ser 
visitades sense les presses del dia de la cursa: Vall-Llobrega, Mont-ras, Palafrugell, 
Torrent, Sant Climent, Vullpellac, la Bisbal, Cor~, Camdora, Girona capital, Palol 
d'Onyar, Quart, Llambilles, Cassa de la Selva, Llagostera, Solius, Santa Cristina d'Aro, 
Castell d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, Sant Pol (urbanització), Platja d'Aro, Sant Anto
ni de Calonge i Palamós .. . Demano disculpes si me n'ha quedat alguna al tinter! 

Deixo de banda els detalls de la Copa del Món perque ja se'n fara resso la premsa 
i la televisió (encara que no gaire, em penso). Només senyalaré que va guanyar el 
rús Konstantin Santalov, en 6 hores i 23 minuts, seguit del noStre gran campió Do
mingo Catalán, el qual va ser, a la vegada, el primer classificat de veterans. La millor 

· de les nostres femines fou la incombustible Quima Casas, de Sant Feliu de Palle
rols, seguida de Teresa Florensa, de Manresa. 

A més a més dels 350 atletes provinents de 30 paYsos diferents, hi vam prendre 
part una vuitantena de corredors dels anomenats populars, !'única il·lusió dels quals 
és acabar la prova el millor possible i sense tenir en compte el rellotge. El límit 
d'arribada, pero, estava fixat en 15 hores. Cal destacar que es van retirar a la ratlla 
de 150 participants, i que la gran majoria d'aquests pertanyia als «bons» ... 

El temps va ser ideal, ja que la temperatura es va mantenir fresca durant tot 
el dia, i tan sols va picar una mica el sol al voltant de migdia, com és natural. El 
vent es va quedar a casa, malgrat que la previsió <<meteo>> anunciava tramuntana. 
Sort n'hi ha que, normalment, no l'en
certen. .. Per part me va, només us diré 
que vaig fer tot el recorregut molt tran
quil, sense for~r mai la marxa (aquest 
és el gran secret d'acabar sempre), i vaig 
tenir la sort d'anar durant la major part 
del circuit junt amb una parella de Tor
dera, contrariament a altres ocasions en 
les quals havia de fer un grapat de qui
lometres sol com un mussol. I més o 
menys a la meitat de la cursa vaig atra
par un xicot de Palau de Plegamans, que 
corria per primera vegada uns 100 Km. 
Com que no estava massa convencut 
d'acabar-los, vaig dir-li que em seguís a 
mi i que li garantia que arribaríem amb 
tota seguretat, tal com va succeir. Vam 
entrar a la meta plegats, en un temps de 
13 hores i 24 minuts, que no esta gens 
malament tractant-se d'un neüfit i d'un 
avi que ja porta molts anys i molts qui
lometres a les carnes. 

J. M. Torras Homet Passant per Sant Martí Vell (Girona) 



S'HA ACABAT EL CURSET D'ESQUÍ 
El passat día 15 de febrer es va acabar el curset d'esquJ que durant quatrc 

dissabtcs realitzArem a l'estació de Pal. El seu desenvolupamcnt fou totalment nor
mal sense cap mena d'incident o accident digne d'esmentar, la qua! cosa també és 
importan t. Cal destacar el molt bon ambient que hi· bagué a !'autocar en els viatges. 

Els grui.lcos de neu no eren molt grans pero sí su.ficients per poder esquiar digna
ment; l'últim día, pero, com que el sol aprctava de valent, la neu es va degradar bas
tant de pressa i s'enganxava for¡:a. Com que aquest any ha nevat arreu, la gent s'ha 
pogut repartir i hem fet menys cues que altres anys, cosa que també és molt d'agrair. 

La part més liiiJlentablc del cursct succeí uns dies abans, ja que quan en falta ven 
tres per comencar només havien pagat la meitat deis preinscrits; després de molts 
ncrvis i trucades teleiOniques s'aconsegul formar un grup de 46, el sufi.cieot per poder 
tirar el curset endavant. Com a dada curiosa es pot dir que d'aquests 46 participants, 
18 eren de Sabadell i 31 no són socis de l'entitat. Pero l'important és que a última 
hora el curset es va poder realit1.ar, que és el que intcressava (en les altrcs tres sorti
des es va dcpassar el nombre de 50 esquiadora), i que tothom s11o va passar molt bé. 

Un cop acabat el curset propiament dit s'havia programat una nitra serie de 
sortides a Puigvalador i a La Molina, per~ com que l'últim dia, al parlar-m! en el 
rnateix autocar amb la gent n'lú havia molt poca d'interessada, s'han hagut de sus
pendre, si bé la vocalia resta oberta a qualsevol tipus de sugger~ncia encaminada a 
organitzar més sortides d'aquestes, scmprc, és ciar, que s'assolcixi el nombre sufi
cienl de participants. I, per damunt de tot, ja comencem a pensar com programar, 
i millorar, el curset de l'any que ve. 

Vocalia d'Esquí 

Clas"" al C<•ll de la Botella (Pal). (Foto: ,Jaoo:>e Sors) 

EL NOSTRE ENTORN 
Potser influcnciats per !'audio-visual que varem veure el passat dia 16 sobre la 

importancia de protegir la natura, o bé simplement per una acumulació de circums
tilncies, a la redacció hcm rcbut aqucsts tres cscrits, tots rclacionats amb la degra

. dació do la natura i amb les g-dnes de posar-tú remei. 

AVENC AMB DEIXALLES 

El passat diuroel\ge dia 16 vam anar amb els nostrcs fills a !'avene de Castcllet 
per a poder admirar el seu interior. En arribar, vam muntar les cordcs i eloctrons 



que ens proporcionava el Centre, amb il·lusió per part de tot.hom i sobretot de la 
quitxalla, ja que per alguos d'ells aquella era la seva primera baixada. 

Quina sorpresa en tocar fons .. .l Totcs les carcs d'ernoció i somriures d•aba.ns, es 
convertiren en decepció: el nostre avene s'havia convertit en un abocador de dcixa
'lles, pie de restes d'aviram·en avancat estat de putrefacció. 

No podfem deixar lliscar els nostres cossos per damunt d'aquclla porqueria, !'aire 
es feia irrespirable, la visió molt i molt desagradable (cucs, mosqucs ... !). 

Si els ciutadans fossin més conscients, actuacions coro aquestes no succeirien i 
no caldria demanar, com ara ho fem, que les autoritats vetllcssin per la defensa de 
la natura, rccordant qualsevol deis Jemes tan scntits, com per exemple: Catalunya 
cara neta, pero el subsol també. 

Amics de l'espeleologia de Castellar del Valles 
(Famílies: Badia-Barrachina, Biosca-Costa, Díaz-Mas, 

FonfrPorqueras i Mas-Elias) 

REGULARITZACIÓ DE LES EXCURSIONS MOTORITZADES 
A LA MUNTANYA 

La circulació de vehicles a motor a les zones rurals sera més restringida i esta
rá més controlada a partir de 1992, quan entri en vigor una ordrc que esta elabo· 
rant la dirccció general de Medi Natural del Departament d'Agricultura do la Geno
ralitat. Aquesta ordre ampliar.l. !'actual decmt de regulació de la circulació motorit.zada 
por a la protecció de la natura, de !'abril de 1989. L'avantpmjcctc que ha elaborat 
Medi Natural regulara, per primer cop a Carolunya, les trnvesses organitzades de 
tipus raid o excursions turlstiques que fins ara no estaven contcmplades per !'actual 
decret. Aixl, la nova ordre detennina que aqucst tipus de tTavesses necessitaran un 
pcrm(s de la Generalitat quan hi participio més de 5 automobils o 10 motos. 

Camí ¡réument erosionat per lee moto& 

La regulació de les cxcursions moto
ritzades per la muntanya ve motivada 
por l'augment espectacular del nombre 
d'aficionats que hi ha hagut els últims 
anys. L'increment de la venda de cotxes 
4X4 ha anat acompanyat de la irrupció 
deis esporta d'aventura, que han ajudat 
a fer creixer l'interes ciutada pcr tot allo 
que té relació amb la muntanya. L'ordrc 
de la Gcncrulirot també té previst deli
mitar expressament quios scran cls ca· 
mins per on els vehicles pudran passar, 
de rnanem que quedara prohibida aques
ta circulació en camios de menys de dos 
mctres d'amplada. L'ordre incloura una 
mlació de 140 localitzacions entre pares 

naturals, reserves naturals parcials i petits espais que coincidiran amb els del futur 
pla d'espais d'interes natural, oo es prohibcixi la circulació de vehicles a motor en 
tots els terrenys forestals. També establira una dclimitació de velocitat mruurna a 
qu~ es podra circular. Aquest límit se situara en els 30 Kms. per hora. 

L'ordre podria incloure la prohibició de realitzar zones de non stop de tria! en 
els cursos d'aigua que afectin tant la llera del riu com la lamina d'aigua. 

L'avantprojecte elaborat per la Direcció General de Medi Natural en col·labora
ció de Depana !'han d'cstudiar ara les federacions catalanes de motociclismc i auto· 
mobilisme i després s'enviara al Govern catala perqu~ l'aprovi. 

(Extractat del diari «Avui .. , del día 2 de desembre de 1991) 



LA PLAGA DE LA P ROCESSIONÁRIA 

Aquestes últimes setmanes, en diverses excursions que hem fet, hem vist hos
cos de pins ooronats per la blancor de les bosses de la processionária, anunciadores 
de la propcra mort de molts pins. La plaga (que a l'any 1990 va afectar fins i tot el 
pi negre, a més de 1.500 metres d'alcada), quan afecta bosoos adults debilita els 
arbres i produeix una disminució de la producció de fusta. Els danys més greus els 
pateixen les repoblacions d'arbres joves. 

Les erogues afecten directament l'home quan deixen anar els seus pe!s urtica

Una pina~a jove molt afectada 
per l'eruga 

riants com a defensa. Al microscopi l'as· 
pecte del pél és oom una tletxa d'indi, que 
quan es clava no pot sortir enrera. Hi ha 
persones que en sóo al-lcrgiques i els po
den produir transtoms més oomplicats. 
L'ull és un punt especialment sensible. 
Per tant, és millor no passar per sota de 
les pinedes arnb preséncia de proressio
nAria. 

L'extensió de la plaga depén del des
placament de les erogues en la seva eta
pa de papallones. És en aquesta etapa 
que es va comeocar un treball organit2at 
pcr l'Ajuntament, l'A.D.F. i el SERNA, 
del qua! ens n'informaven aquests últims 
a través de Forja. Un pas fou la col-lo
cació de gilbies trampa dins les quals h.i 
ha feromona que atrau les papallones 
masclc. Amb aixb s'elimina aquestes i es 
detecta en quiocs zoncs es troben. Des

prés, al novcmbre, hi va haver la fumigació amb un producte especial al terme 
municipal de Castellar, de la qua! els millors rcsultats es veuran la temporada 
vinent.Veient l'estat llastimós de molts bosoos creiem que valdría la pena que es 
posessin d'acord tots els pobles i que miressin d'erradicar la plaga actuant tots a la 
vegada a fi que el treball sigui el més efectiu possible i es puguin salvar els arbres 
(cls que encara ens qu<lden) d'aquesta plaga. 

Excursionista 

PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 

1, diumcngc 
l , diumenge 
8, diurnenge 

14, dissabte 
15, diumenge 
15, diumenge 

18, dimccrcs 
22, diumenge 

22, diumcngc 
29, diumenge 
29, diumeuge, 

Activitat 

~fat.inal a Santa Agn~s 
El del\a de l'Ebre 
Excursi6 al Cogull6 d'Eswla 
Vcrodictc del concurs i sopar 
Matinal al Puig dala Creu 
Passi de les diapositives 
i lliuramcnt dcls trofcus 
El medi natural del Vall~s 
Cicle . ){ontserrat com a pretext .. : 
Cami Vcll - Cova del Salnitre 
Zaire, el paradls de I'Mrica negra 
Excursió pela camios de !'Albera 
Matinal a Castellter~ol 

M~ in/ormació 
a 1'a¡,artat de: 

Grup Infantil 
Cicle de Projeecions 
Grup de Muntaoya 
Grup Fotogriúic 
Grup Infantil 

Grup Fotogriúic 
Noticiari del Centre 

Grup de Muotaoya 
Cicle de Projeccioos 
Grup de Muntaoya 
Grup Infantil 



TENIM MOTÍCIA DE.-
FOTOGRAFIA: 

- LIV Saló lnt»macional de Fotografia de Muntanya. Tema: La muotanya, en 
toles les seves manifestacioM. Obres: Paper blanc i ncgre i paper color. Col·lccció 
de 4 diapositives. Tennini: SO d'abril. Org.: Centre Excursionista de Catalunya. 

-IX Mostra de Fotogrolio Jovc. Categories: 1) de 1.6 o 20 anys; 2) de 21 a 30 
onys. Modalitats: a) Blanc i ncgre; b) Color. Tema: Lliuro. Mínim de 3 fotagralics i 
milxim de 5. Tcnnini d'admissió: 1 O de ma¡;, al Servei Comarcal de Joven tul de 
Sabadell. Primer premi a la primera categoría, 100.000 pesetes, i 150.000 al de la 
110gona. 

- XXII Concurs Nacional de Fotografia Trofeu Qsar August. Prcmi d1ionor. 
160.000 pts. Termini d'adm.is&ió: 16 d'abril. Org.: A. F . Torragona. 

MUNTANYA 

- m Marxa Santa Pe~tua·Tibidabo. Dia l. Inscripcions: de 7 a 8 del maU 
obans de la sortida, a Prat de la Riba, 23. Org.: C. E. Santa PerpHua. 

- Curs Bñsic d'Excundonisme: mes d'abril. Org.: EscoJa d'Esplai-Generalitat. 
-Escalada en gla~: Cara nord del Taillon. Dies 7 i 8. Org.: E. E. Comarques 

de 'Bng.,.., 
- Esqui de muntanya: Oia 1: Travessa Pas de la Casa/Porta. - Día 13: Res· 

cats de Muntanya. - Dies 14 i 15: Test Medie al Cerbí de Durro. Org.: E. E . diver· 
1108 comarques. 

- L'aventura seguint els GR. Dia 1: Tram La Pobla de Claramunt-Bellprat. 
26,970 Km. - Dia 8: Sortida a Mata-Redona (Sant Caries de la Rapita). - Dia 15: 
Tram Casa Nova de YObac-Mon!IWlrrat.. 16,756 Km.- Dia 22: Sortida de fons (Marxa 
r~pida). - Dia 29: Tram Bellprat-Sarral. 26,400 Km. Org.: UES, Seeció Seoders GR. 
- Caminada Terrassa-La Jonquera. - Dia 8: Traro Rupit-Les Preses. Org.: C. E. 
Tcrrassa. C. Senders GR 

CICUSME DE MUNTANYA: 

- U Mountain Bike Vila d'Almacelles. Dia l. Tel~fon 74 10 25. 
- 1 Prava de l'Open de Bareelooa, a PremiA. 30 Km. Dia l. Tel. 751 75 68. 
- IIl '!'robada Vilanova i la Oeltrú. 35 Km. Dia 22. Tel. 893 14 02. 

ACTIVITATS DEIS GRUPS 

GRUP INFANTIL 

Dia 1: Excursió pels voltants de San ta Agnils. Matinal. Sortida a les 8 en cot
•ea particula.rs. Vocal: Ramon Vila, t»IMon 714 57 77. 

Dia 15: Ex:cursió al Puir de la Creu. Matinal. Sortida a lea 8 del matí. Vocal&: 
Guillem Díaz, telefon 714 82 95 i Ramon Mas, teiHon 714 66 48. 

Dia 29: Excundó a Cutellte~L Matinal. Sortida a lea 8 del maU en cotxes 
particulars. Vocals: Joan Sabater, wiCfon 725 08 86 i Josep Maria Biosca, teiHon 
7146263. 
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CENTRE EXCURSIONISTA DE CASTELLAR 
Grup de Muntanya 

CICLE DE SORTIDES 

MONTSERRAT COM A PRETEXT 
Setembre 1991 a juny 1992 

6a SORTIDA • FEBRER 1992 

CANALS DE MONTSERRAT (Patriarca, Tabor, Migdia) 

ltinerari: Monestir de Santa Cecília (680 metres), camí de !'Arre!, canal 
deis Aritjols (o dels Avellanera), col! del Patriarca, ermita de 
Sant Jeroni , miranda de Sant Jeroni (1.236 metres), camí dels 
Francesas, Albarda Castellana, Camell de Sant Jeroní, torrent 
i coll de Migdia, canal de la font del Llum, Santa Cecília. 

De Santa Cecilia a la miranda de Sant Jeroni 
(pel camí de I'Arrel, canal deis Aritjols i serra de les Uuemes, 

2 horas, aproximadament} 

Aquest mes el nostre punt de reunió sera als entorns de l'antiga aba
día benedictina de Santa Cecília de Montserrat. L'església (única part que 
resta do les velles construcc:ions), de tres naus i tres absis amb arcuacions 
cegues, és un magnífic exemplar romaníc del segle XI. 

Es travessa la carretera i iníciem la caminadeta pujant cap a !'esquerra 
per anar a trobar les marques blanques i vermelles del sender GR-7-2 (camí 
de !'Arre!). A la dreta, un x:ic llunyana, abandonem la coneguda i vertical 
canal de Sant Jeroní. L'itinerari planeja i ben aviat , a la vorera dreta del 
caml, podem veure una humil i petita mostra de repoblació (alzines i pins), 
fcta en memoria d'un jove excursionista mort l'any passat en accident de 
muntanya. Més eolia, ens topem amb el pal indicador de la bifurcació dels 
sendera. 

A prop de la canal del Moro, passem per dessota l'indret on, anys en
rora, remuntava l'agoserat funicular aeri de Sant J eroni. Actualment, fins 
i tot, ni els cables hi són presents, fet que deixa ent.reveure que, molt pro
bablement, haurem assistit a la seva clausura i desaparició. Sense comen
taris. 

Deixant a la dreta unes petites balmetes, ens encarem, decididament, 
amb la canal deis Aritjols. Per fortuna, l"lncendi del 1986 no la va afectar 
i des de baix es continua esguardant molt verda i ufanosa, amb un pen
dent regular, per bé que endotada entre les dretes parets del Patriarca, a 
la dreta, i del serrat de les Onze (Sant Antoní), a !'esquerra. 

Als 25 minuts travessem el torrent i seguim, de pujada, a la dreta, la 



Canal de lo font del Uum i ooll do Migdia 
entre elo Ecoo (~t.al i Sant Jeroni 

(ooc¡uemt) 

tercera canal que trobarem. En 
principi guanyem al~da pel mateix 
llit del torront que es veu fot;a net. 
Cal superar alguna pedra que pot 
presentar dificultats a persones poc 
habituadas a la muntanya. Un xic 
més amunt, haurem de deixar el 
torrent i sortir-ne per la seva ban
da dreta. A la vessant esquerra, 
podem veure la superba mola roco
sa anomenada el Canivet del Dia
ble (978 metres). 

Minva una mica la inclinació 
del terreny i seguim guanyant des
nivell mitJan~ant unes petites giragonsos. En tot aquest trajecte, els arbres 
ens proporcionen una multitud d'agafadors. Tot i aixo, cal remarcar que 
degut al fort pendent de la canal, és molt perillós fer moure o despla~ 
les pedrea, sovint inestables, que formen el tracat per on caminarem du· 
rant quasi una hora de pujada. 

El hose, amb abundants exemplars de teixos, aurons, boixos i avella
ners, és sempre, bastant espes i impressionant. A I'ésser una canal molt 
poc coneguda i per tant, intransitada, el ca mí cal anar in tui nt-lo. Malgrat 
tot, és agradable de pujar-hi, dones enlloc veurem les clilssiques dcixalles 
del pas de la «Civilització urbana• i, si restcm amatents, tindrem una peti
ta idea del que podía ésser o haver estat Montserrat sense els est:Talls, de 
tot ti pus, que ha sofert. 

Trobem algunes senyals de pintura (groga i blava) mig esborrades i ens 
acostem a la paret del Patriarca (dreta), que seguirn pel scu peu 6os els 
darrers metres de pujada, amb un camf molt marcat i f1lcil de seguir, que 
discorre pel fons de la canal. 

Als 90 minuts d'haver iniciat la caminada plantem cls peus al coll. 
Estero a 1.075 metras d'altura. Hem superat un desnivell de 330 metres. 
És, dones, una de les canals més dretes i llargues de Montserrat, i ben 
segur, la que presenta, encara avui, un aspecte mós salvatge. 

Des del coll, cal seguir endavant per un camí, senyalitzat amb pintura 
de color vermell, que davalla fins a situar-nos al damunt d'una llanca de 
pedra que amb sobtada pendent ens portarA, en 5 minutets, al cam1 de la 
serra de les Lluernes. Hi ha un pedró a la crunla. Hi accedí m, concreta
ment, al costat del Cap de Mort (esquerra) i tenint al davant el Cigronet o 
la Mitra. 

El nostre recorregut continua, a la dreta, per anar a raure al cam1 que 



puja des del pla deJa Ocells, i, un xic més amunt, ens enfila al camí «UU'ba
nitzat• que des del pla de les Tarantules remunta vers a Sant Jeroni_ (6 
minuts). En el trenca!!, des de fa poc, s'hi ha instal·lat un pal indicador, 
metal·lic, queja ha sofert els efectes de l'acció d'algun element que per
tany a les modemes tribus de «andala•. 

Quinze minuts de pujada, amb poc desnivell, ens fan arribar a les en
vistes de l'ermita de Sant Jeroni. A la dreta, si l'horari no justeja, hom pot 
arribar-se, en 5 minutets, al mirador del Moro, on de moment encara es 
serven dretes les instal·lacions de l'estació superior de l'aeri i des d'on, amb 
una mica de sort, es divisa una perspectiva forca interessant. 

Malgrat que conegut, des de l'ermita no costara gaire fer un petit es
foJ1: per arribar al cim culminant de la muntanya de Montserrat. El tra
jecte, evidentment, no té perdua. Si la jornada és acollidora i la visibilitat 
ho permet, una magnífica taula d'orientació, dre¡:ada pel C. E. de la comarca 
de Bages, ajudara a descobrir l'horitzó que ens envolta. Estem a 1.236 
metres d'altura. 

De la miranda de Sant Jeroni a Santa Cecilia 
(pel camí deis Francesos, torrent de Migdia i canal de la font del Llum, 

. 1 hora í tres quarts, aproximadament) 

Degut a tractar-se d'una ruta més coneguda, per bé que és probable que 
des d'un punt de vista panoramic sigui més agrai:da que la pujada, inMita 
pero monotona que acabem de realitzar per la canal deis Aritjols, aquesta 
part de la descripció, intencionadament, és fOJ1:a més breu i concisa. 

El camí deis Franceses finiciem, en sentit descendent, sota mateix de 
les rui:nes del restaurant de Sant Jeroni. Fa poc s'hi va posar un pal indi
cador. El trajecte, marcat amb pintura groga, s'enfonsa carena avall. A la 
dreta, en distintes ocasiona, hi veurem trencalls que condueixen a petits 
miradors, més o menys interessants, que faciliten bones perspectives deis 
Ecos, torrent de Migdia, la Salamandra, Montgros, la Talaia i el Gegant 
Encantat. Una bifurcació, a l'esquerra, davalla vers el camí de Sant Joan. 
Enfront, una altra ens acostaría vers l'Albarda Castellana. Nosaltres, em
perO, baixem, a la dreta. 

Ala 15 minuts anem a raure a la bifurcació situada al repeu del Ca
mell de Sant Jeroni. Camí avall, aniríem a can Jorba i Collbató. Seguim, a 
la dreta, les indicacions d'una sageta de fusta pintada de color verd i du
rant prop de mitja horeta, amb sobtades baixades i pujades, repetirem una 
part del trlljecte de la segona sortida del cicle. Concretament, la que va pujar 
als Ecos perla canal deis Micos (octubre 1991). 

Situats al torrent de Migdia, seguirem, direcció nord, fins a guanyar 
el coll que hi ha entre el Camell deis Ecos (esquerra) i la Talaia (dreta). 
Hi invertirem uns 7 minuts. Tot seguit, comen~a la vertiginosa baixada per 
la canal de la font del Llum, amb molt poques marrades i per un terreny 
forca inclinat, amb trams pedrego.qos, o, sovint, sorrencs. Per sort, ela ar
bres ens proporcionen els necessaris punts de suport per a mantenir la 
verticalitat. 



Als 15 minuts d'haver abandonat el coll anem a raure a una gran car· 
bonera. A l'esqu.erra, un corriol ben f'ressat ens porta, en 5 minuts, a la 
font del Uum. Es el brollador més constant de la part alta de la munta· 
nya. Queda situat a 925 metres, sota uns gralll! blocs caiguts de la paret 
del Camell deis Ecos. 

Retornats a la carbonera, continua la davallada ara per un camí més 
marcat. Una mica més aval! entrem a la zona devlll!tada per l'incendi. Ala 
10 minuta arribem a la cniílla amb el camí de l'Arrel. A. partir d'ara sois 
cal seguir, a la dreta, la senyalització del sender fl.ns damunt del restau· 
rant de Santa Cecilia, lloc on deixarem el GR-7-2 pera babear ala carre· 
tera. Poc després donarem per acabada la sortida. 

CICLE D'EXCURSIONS 
ccMONTSERRAT COMA PRETEXT» 

PROPERA SORTIDA: CAMí VELL A MONTSERRAT, FONT SECA, 
COVA DEL SALNITRE 

Cova del Salnitre 

7a SORTID.-\ UEL CICLE. 2:! IJE ).L\flC: DE l!l!l:! 

Itinerari: Collbató (390 m.), drecera de fra Garí, camf vell de Collbató a 
Montserrat, les Voltes, Font Seca, drecera de Sant Joan, ermi· 
ta de Sant Jaume, pla de les Tarantules (975 m.), camí de les 
ermites o de la serra Llarga, pla de Sant Miquel, camí del Fo
rat, cova del Salnitre, ermita de la Salut, Collbató. 

Hores de camí: 4 (aproximadament). 
Es tracta d'un recorregut, matinal, apte per a tothom. Si l'horari ho per· 
met, de passada, es podri. fer una visita (facultativa) a la cova del Salni· 
tre. Per aquest motiu, !'hora de trobada sera a dos quarts de 8 en punt del 
matf, enfront de l'església parroquial de Collbató. 
Vocal: Jaume Torrens. Telllfon 714 55 42. 



GRUP DE MUNTANYA 

Dia 8: Excursió al Co¡ulló d 'Estela (Bercuecü). ltioerari: Espioalvet (1.200 
m.), santuari de Corbera, eotl de Taga.st, eollada delB Rasets, roca d'Auró ( 1.989 m.), 
coll d'Estela, Cogulló d'Est.cla (1.847 m.), Sant Lloren~ deis Porxo&, Sant Vioeo~ de 
Castellar del Riu, pla do Campllong, Pi de les Tres Branquee, Espinalvet. Hores de 
canú: unes 5 o 6 (efectives), aproximadruncnt. Desnivell: 1.000 metres. Despla~ent 
en cctxes particular&. Aquesta aortida és, exactamcnt, la mateixa que la que fou 
1\iomada el passat dia 2 de febror. Vocal: Jaume To!Téns, tel~fon 714 55 42. 

És una excursió que prct.lo ccmbioar la visita a alguna punta d'un relatiu io
teres arqueolOgic (ermitee romAníqucs de Sant Uoren~ deis Porxos i Sant Vicen~ de 
Castellar del Riu), amb l'ai!CCnsió, poesiblement, amb neu, ala cima de roca d'Auró i 
el Cogulló d'Estela i, finalment, retre homenatge al mltic Pi de lee Tres Branques, 
quinee despulles, d"'9'des al pla de Campllong, simbollt.zeo, encara avui, l'arbre 
sagrat de la PM:ria. 

Dia 22: Cicle de sortides matinals Montserra t com a pretext (setena excur
sió): Canú Vell a Mon tserra t, font Seca, cova del Salnltre. ltinerari: Collbató 
(890 m.), drecera de fra Garl, caml veU de Collbató o Montscrrat, les Voltes, font 
Seca, drecera de Sant Joan, ermit.c de Sant Joan, ermita de Sant Jaume, pla de les 
TllrAntulcs (975 m.), caml de les ormitcs o de la scrra Llarga, pla de Sant Miquel, 
canú del Forat, pas de la Barra, cova del Salnitre, ermit.c do la Sa!ut, Collbató. Hores 
de caml: unes 4 nproximadament. Vocal: Jaume Torrcns. Telllfon 714 55 42. Es trae
La d'un reccrregut, matinal, apte per a tothom. Si l'borari ho pcrmet, de passada, es 
p<><ira fer una visita (facultativa) a la eova del Salnitre. Pcr aqucst motiu, !'hora de 
trabada serll a dos quarts de 8 (en punt) del matí, enfroot de l'església parroquial 
de Collbetó. 

Oia 29: Excursió Pela camine de l'Aibera. Itinerari: La Jonquera (110 m.), 
mas Brugat, castell de Rocabcrtf, Sant Pere del Pla de 1' Arca, puig Falguers (753 
m.), Santa Llúcia, La Jonqucra. Hores de canú: 5 (efectives), aproximadruncnt. Des· 
nivell: 643 metrcs. Despla~menl en cotxes particulars. Vocal: Jaume Torrens. Te
IHon 714 55 42. 

Malgrat que l'cstiu de 1986, el foc que crema una bono part de !'Albera, va rcduir 
a cendres cls ufanosos boscos d'olzina surcra, aquest reccrregut ofereix una dilatada 
perspectiva de les muntanyes vel'nes, de les Salines, del puig Neulós, el Canigó i la 
plana empordanesa. Afcgim·lú la visita a les restes de l'histOric castcll de Rocabertf 
(privilegiat mirador); al dolmen deis Pedreguers, datat del 3.000 al 2. 700 a. C., i a 
l'es¡¡lésia pre-romAnica de Sant Pcre del Pla de l'An:a (segle x), pcr a peder aconse
guir una visió, fo~ eompleta, de la zona situada a pcnent de la serralada de fAibera. 
Per a una núllor i més Amplia ioformació, pcdeu consultar la mngnífica resscnya, 
signada per Francesc Beato i Klldo Carrct.l, publicat a la revista Muntanya, ndmero 
778, desembre de 1991, editada pel Centre Excursionísta de Catalunya. 

CICLE DE PROJECCIONS 

Dia 1: El Delta de I'Eln-e, diapoeitives, per Josep Llioares, del Centre Excur
sionista de Castcllar. A dos qu&N de 7, al nostrc local social. 

Dia 22: Zaire, el paradú de I'África necra- Áudio-vi6ual que ve a ser el re
sum d'una llarga estada en aquest país africa Quatre parca naturals: el Vll'Uilga, el 
Kahuzi-Biega, el de Mont Hyo i el deis Volean& de Gema. A cArrec de Josep Donún· 
go, llicenciat en Biología, e;~pecialltat Zoología per la Univcnitat AutOnoma de Bar
celona. 



GRUP FOTOGRÁFIC 

Dia 14: Veredict.e del ConcUI'8 de Diaposltlves, a les 7 de In tarda al nostrc 
locar social per membres del CAmera Club de Sohadell. És obcrt a tothom. Ocsprés 
del veredicte es !arA el tradicional sopar de tot.s els aficionats a la fotografia que ho 
dcsitgin amb cls membres del jurat que duranl tot fany puntuen els nostres concur
sos de fotografia i diapositivcs. Així, tot sopant, podrem acabar de comentar les 
nostres obres í parlar de fotografia una estona més. El sopar es fara en un rest.au
rant de la nostra vila. Us esperem a tots! 

Día 15: Passi de les dlapositives prescntades al coneurs i entrega del tro
feus· als guonyadors. Com en anys ailteriors, h.i haura també el premi popular 
result.ant de la votació de tot.s els assistent.s. A continuació es faril el repartimcnt 
de p~ del VI Coneun Anual de Fototrrafia. L'ae!A! lindril Uoc al nostre es
tatge social a dos quarts de 7 de la tarda. 

CONCURS 
Afegint-nos a la celebració del centonari del nostrc temple parroquial, col·la· 

borarem en l'organització d'un ooncurs fotogrilfic. El tema, evidentment, serA: L'es· 
glésia do Sant Estove de Castellar. Oportunament infonnarem de tots els detalls, 
pero hem volgut avancar la notfcia perqu~ tots poguem oomcncar a buscar boru1 
enqUadro8. 

NOTICIARI DEL CENTRE 
CONFERENCIA 

Día 18: Dios els actos de les Quartes Festes de la Joventut., i en el noslre 
local social, hi hourli una eonfe~ncia-ool·loqui sobre el tema El medí natural del 

• Valles, un espai a conservar, que presentarA un membrc de l'AD.t;NC. Hora: les 
8 del vesprc. Organit.ul: Esbart Teatral. Patrocina: Cooscllcria de Joveotut. Crciem 
que el tema és molt intereasont i, per tant., espercm la teva assist~ncia. 

BUI'LLETi NÚMERO 800 

El proper mes de mnig tindrem el goig de publicar, si Déu vol, el número 300 
del nostre bulllctí. Per eelebrnr·ho creiem que In millar manera fóra poder publicar 
molts articles, que hi hagués malta partieipació per part de tots els socis tract.anl 
qualsevol deJa temes que entren dios l'ample ventall que abarca l'excursionismc en· 
tes de la manera tradicional catalana. Esperem la vostra cof.Jabornció! 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTNITATS DEL PASSAT MES DE GENER 

GRUP INFANTIL 

• Dia 26: Matinal a Ele Cortins. Blanca Biosco, N6.ria Biosca, Roger Ruiz, Joan 
Ruiz, Roscr Vilar, Montscrrat Rusines, David Farell, Anna Font, Jordi Mas, Caries 



Romagosa, Meritxell Badia i Marta Badia, amb 13 de menya pctits i els monitors 
Núria Barrachina i Miquel Badia 

NOU GRUP JUVENIL 

• Dia 11: Castellar, can Casamada, can Torreas, can Vila i Togore.~ i retoro a 
Castellar. Excurs.ió passada per aigua i amb un xAfee important pcl mig. Mbnica 
Comellas, Elisabct Jimén02, Eva Lóp02, Elsa Llobet, Alba Pinosa, Oiga Prat, Jordi 
Recorda, Laia Rocavert, Erola Simon i Ester Vilar, amb els monitors Roger Rocavert 
i Joan Parera. 

• Día 18: Excursió a La Molina a esquiar en un día magnlfic.Desplacament en 
cotxes particulars desde Castellar i en tren desde Granollers. Gemma Aubasart, Elisa 
Bonilla, Laia Cubells, Eva López, Elsa Lloret, Alba Pinosa, Toni Pladcvall, Noa Pont, 
Oiga Prat, Laia Rocavert, Ester Vilár, junt amb Joan Parera, Roger Rocavert, Jordi 
Parara i Andreu Martlnez. · 

ENTORNS DE CASTElLAR 

• Dia 1: Excursió al turó de Montean, a la una de la matinada, per donar la 
benvinguda a l'any nou a carrec de Josep M. 'forras, junt amb Cristina, Silvia, Elsa 
i Daniel Vergés, del C. M. B. - Día 11: Sant lloren9 del Munt: Can Bufi, camí 
de la Canal del forn del Cargol, cocona i cim del Morral Gran, pla deis Gincbrons, 
font Flavia, els Obits, visita al Cau de la Moneda, canal del Pi Tort i can P~lacs, 
per Josep M. Torras, junt amb Eli, Sardh i Jooop-Manuel Anglada, Jordi Llimona i 
Mariano Anglada, - Dio 25: Matinal amb els veterans del C. E. de Catalunya acom
panyats per Josep Llinarcs, Gon~al López i M. Canne Ullés. Matadcpera, Montro
don, El Girbau, gorg del General, coll Llarg, les Arenes. - Dia 25: Matinal a la 
Mola. Vioon~ Gandia. - Día 26: Matinal a la Mola. Faffil1ia Ballart. - Dia 26: 
Castellar, costa Vella, Cadafalch, coll Monner, font del Solell, Sant Sebnstiil de 
MontmDjor, l'Agell, Castellet, font del Canadell, font del Gurri, Puig de la Creu, 
Castellar. Joan Avellaneda, Koldo Basterretxea, Isidre Cabedo, Teresa M. Datzira, 
Paula Domíngue-L, Ramon t' alcó, Joscp M. Gandia, Vicen~ Gandia, Marccl Gcrma, 
Baldomer Parera, Josep Sors, Jaume Torrcns, Ramon Vila, Pere Vives i 26 aompanys 
del Club Muntanyenc Sant Cugat, essent en total 40 cxcursionistes. 

ALTRES EXCURSIONS 

• Dia 2: Excursió a Valencia: Vilallonga, font de Heprirnala. circ i cim de la 
Safor (1.013 m.), la Finestra (roca foradada) i retoro, per Josep M. Torras, junt amb 
Joan i Josep Barbera. - Dia 3: Una altra de valenciana: Castelló de Rugat, Bcniat
jar, refugi forestal de les Planises, nevera (pou de glac) i cim del Benieadell (1.104 
m.), i dcsccns pcr la font Freda, a carrec de Josep M. Torras, junt amb Joan i Josep 
Barbera, del C. M. Sant Cugat. - Dia 6: Matinal de prospccció a Montserrat: El 
Castell, clot del Tambor, pla de Xebret, font de Xcbret, cova de Y Arcada, cruilla torrent 
de les Grutes, torrent del Lloro, refugi Vicenc Barbé, !'era deis Pallcrs, can Salses, 
El Castell. Josep Sors B., Jaume 'forrens i el •lago•. - Dia 19: Cicle de sortides 
Montserrat com a pretext, cinquena sortida: Cova de I'Arcada. EJa Paller& Maria 
Alfara, Pilar Arrufat, Joan Avellaneda, Socorro Alcolea, Josep M. Ballart, Begolla 
Basterretxea, Koldo Basterretxea, Albert Busquets, Isidre Cabedo, Pere Cardona, Joan 
Casajoana, Joaquim Castany, Teresa M. Datzira, Adriil Deu, Francesc Deu, Montser-



rat Oo!OOnech. Mnntscrrat Oomlnguez, Paula Oomínguez, Joan FilM, Ramon FaloS, 
Margarida Fomiol, Josep M. Gandia, Vicen~ Gaodia, Elvira GuArdia, Enrie Gil, 
Marool GermA, Juan Joeé López, Tomas Mañosa, Dalmau Marcos, Ennengol Mar· 
coa, Ferran Marcos, Xaro Navarro, Baldomer Parera, Josep Ramon &<:arda, Llu!s 
Roca, Osear Roca, Joan Sabater, Montserral Sabater, Jaume Sors, Josep Sors B. i 
Pore Vives amb el vocal Jaume Torrcns. Total, 42 persones. 

GRUP D'ESQUÍ 

• Día 25: Primera sort.ida a Pal (AndorTa) a fer el cunet d'esquí. A l'aulOCar 
eren 46 esquiadors. - Dia 11: Esquí de Cona a Tuisent. Daniel Renom, Enrie 
Zorrilla, Jaume, Joan Muntada - Oia 25: Esquí de fons a Tuixent. Joan Muntada 
i Jawne. - Oies 28 al 31: Prllctíques d'esquí a Boí-Taüll, amb ascensioos al pie de 
la Pala GinebreU (2.310 m.) i al Tuc del Muntanyó (2.600 m.), pcr Anna 1\t PellejA, 
David Torras i Josep M. Torras. 

ESCALADA 

• Dia 26: Escalada a La Castellassa de can Torras pcr tal de recuperar el 
pcaaebre. Joaquim Castany, Jaume Sors i Frederic Sola. 

CI CUSME DE MUNTANYA 

• Oia 5: Castellar, Cadafalch, San~ Lloren~, Monístrci de Calders, Castell~ol, 
Casetes deis Plans, pla de les Forques, parany del lloler i Castellar. R Clapcrs i P. 
Simon. 68 Km. - Dio 18: Castellar, Sant Sebastia de Montnwjor i retoro. Alfons 

, l.oron7.o, Uuis LleixA i J. SolA. - Dia 19: Castellar, San~ Llo"'nc, fonl del Llar, coll 
d'Ercs, La Mata, coll de Tres Creus, col! de la Riba, Matadepera i Castellar. R. 
Clapcrs i P. Simon. 4 7 Km. 

CAMJNADES 1 MARXES 

• Dia 12: IV Cuna Mar i Murtra (20 Km.) pcr la rodalia de Blanes, Coeta 
Urava, per Anna 1\l Pallejll i Josep M. Torras. Va ploure durant tot el reeorregut. .. 
OiCfl 18 i 19: XI edició de ¡.,. 24 Horee a Muntaoya, organitzada pel Centre 
Excursionista d'Oiot. Comprcnia sis etapes, amb sortida i arribada final a Olot, wl 
fent el scgüent recorregut.: Olot, Sant Privat de Das, salt de Sallent, Pla Traver, 
VídrA, casrell de Milany (1.535 m.), Vallfoguna de Ripoll~, Sanl Joan de les Abades· 
sos, turó de Castelltallat (1.100 m.) Sant Salvador de Bianya, ermita de Sant Mi
que! del Mont (790 m.) i Olot. En wlal 78 Km. en un tcmps de manca efectiva de 
19,30 horcs, efectuant un desnívell de 3.500 metres aproximadament tant de pujada 
com de baixada. Es tncta, donca, d'una prova equiparable a la travessa Matagalls
Montserrat, per-O am!J més desnivells. Deis gaircbé 400 participanta, només onze varen 
completar les ais elapes, eot.re ells Josep M. Torras. Cal destacar que durant la 
t.ravessa de la serra de Milaey, els camíns eren coberts amb més d'un paro de neu 
pola ... 



CICLE DE PROJECCIONS 

• Dia 6: Vaeaueee al Vallaia i l'Eogandine (Suiaaa), diapositives, per Baldo· 
mer Parera. - Dia 19: Ezpedició al Lhots&Shar, de S.<COO metree, Audio-visual 
prcsentat per Manuel Punsola, de I'A C. E. de Mataró. 

ALTitES ACTIVITATS 

• Dia 1: Reunió proliminur preparatius de la XXXII Marxa Infantil de Re
gulorít.nt, a celebrar el proper día 4 d'octubro. Assístcnta; Albert Antonell, Jaurne 
Font, TomAs Mallosa, Joan Muntada, Josep Soro, Jaume Torren& i Ramon Vila. Es 
va decidir endcgar prospeccions d'it.inerari per la zona del Pi Gros de Mariner, eosta 
de Coravail, can Padró, can Vinyala, can Montllor i Guanta. - Dia 12: Fins aquest 
dia van restar obertes al públie ICO! m;posicions de lotoeralla i de eeramiea. -
Dia 26: Excursió al poblet catar de Menerba (0ceit1nla), or¡aniuada pe! Comi
tot d'Afrairament Occitano-Catalan (C.A.O.C.). Durant la visita, es va retre bome
nat.ge a la tomba de Loon COrdu.s, poeta i dramaturg occit.A, gran amic deis cata· 
lane, mort el 1988 a Montpeller. Té una obra de teatre dodicada a Mcncrba (Minerva, 
en franc~). A més del vilatgc, es van visitar les gorges de Cessa (amb dos gran 
túoels excavats per l'aigua) i de llrian. Van particípar-hi Anna M. Palleja i Joscp 
M. Torras. 

ART 1 MÚSICA 

Sant Pere d 'UIIastro, 9 Teléfon 714 55 71 

PIANOS, ORGUES 
1 TOTA CLASSE D'INSTRUMENTS 

FACILITATS DE PAGAMENT 
VENIU 1 HO VEUREU 

FADERS, S.A. 
FABRICACIO 
DE MATERIAL 
D' ESCALADA 
1 ALPINISME 

Poligon Industrio! 
Pla de la Brugucro 
Carrer Barcelono sm. 
Telefon 714 66 11 

CASTELLAR DEL VALL~S 

Propil Domestic Industrial 

R.A.R.S.A. 

Avda. deis Fruitets, 1 
CASTELLAR DEL VALLES 

lnstal·laclons 1 subministres 
gas propa 

Concessionari Oficial 
de Butano, S.A. 

O r~~~;!Th~~:e"do VEHICL>S 
VENDA DE COBERTES 
Passeig, 72 Tel. 7 14 5 1 91 CASTELLAR DEL VALLt S 



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 


