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UN REJ.I .EU MÉS 
Era l'any 1985 quon 110'm va demanar si podia ago!or el relleu de la presid~n· 

cio de la SEAC. No m'hi poclia negar; fei8 temps que hovia eetat vice-presidenl i 
també president eo funciona: Em feia por agafar tal ruponsabilitat perqu~ el llistó 
a superar era molt alt, continuar amb la matei.xa línia no serio pes fñcil, perb tenia 
al meu favor una cosa molt important: l'cquip huma. Amb aquelles persones quo cm 
donavcn suport vaig pensar que no seria dificil tirar ondavant si tots anávem a lo 
una. I IÚJÓ ha cstat: grácies a tows elles hom pogut continuar, com a mínim, la tasca 
tan ben comen~ada pels fundadors de la SEAC. Pero jo croe que les presidéncics 
hon d'anar canviant de tanL en tant en bé de les entitats i he pensat que ara el 
momenl del rcllcu. 

Ha cstat dones un equip de persones que ha lreballot per la SEAC des d'acti· 
vitats diverses. Scmprc hl ha pero algun que s'emporta la pert més grossa de la 
feina i aquesl és el cas del sccretari que, a més de la 110va tasca que essent impor· 
tant potscr és la que es veu menys, s'ba anat c:a.rregant amb altres feines al lla-rg 
d'aquests anys. 

Vull ressaltar tambó la labor de tots els oompnnys i companyes que han t.reba· 
llol. pcls inlimts i adolesoonts, sigui a tmvés deis grups lnfontil i Juvenil, sigui a 
través de la Marxa Infantil o nitres activitats. Formar i ensenyar a estimar la natu· 
ra i el nosLre pofs nls d'uqucsta edat és una de les lobors mé• fermes que hi ho, 

· pcrqu~ alliJ que se'ls ensenya, queda, i és molt maoo veure com després tencn una 
scnsibilital difercnt: es noto que han possat per un ccntTC wwursionista. 

Thmbé voldria parlar deis socis que han fet excursions i octivitats de muntan· 
yo, des de les que han asaolil ja un nivell importan!, a les que són intercssants per 
alguna cosa en ooncret, fin& a les més scnzillcs que ens porten a conW<er l'entom 
de Castellar. I també d'aquclls excursionistes entusiastcs do les caminades populars 
i marxes, que porten el nom del CEC forJ. del nostre poble i que tant animen l'cntitat 
els divendres al vespro. Divendtes que també han animat tots els grups juvenils amb 
la seva vitalitat. 

T del pctit equip que ho ogofat la ta.'ca que tan bé havia portal el nostrc ma· 
laguanyal Josep Coll: la confoccioó del buUleU, que el propcr número arriba al nú· 
mero 300. 

Del Grup de Fntngrafia que tots sabem que va bó i que a.ix/J no ha estat gens 
fllcil ja que a voltes s'ha hagut de trucar porta per porta per conseguir unes fotos o 
djupositives; avui, pero, estA resolL 

També els dos serveis de l'en~itat que han estat i són rnclt ben portats: el de la 
biblioteca, tan ben assortida de llibres, mapes i revistes, i el de material ~ 
nlstn, molt ben cuida!., per a llogur als 60Cis. 

Sóo molLes les activitats que s'han fet i es fan al Centre i és evident que ara, 
per més que vulgui, no puc parlar de tows les persones que leo han fet possible. 

Pcr tanl és a tots els company• de junta, als encorrcgnts de totcs les soccions 
i a tots els col-laboradors de durant oquests anys, a qui vull expressor el meu sinoer 
ogrurmcnt, no sois per ojudur-mo a mi (que sí que ho hon Iet.), sinó per ajudar amb 
el seu esfo~ i il-lusió a tirar endavant el nostrc Centro t;xc-urKionisla de Castellar. 

1, •chopeau• al nou presidenL Koldo Bastcrrctxca, que ve amb un enLusiosmc 
mclt gr.m a sobre i un programa prou atractiu per a rer cri\ixcr la nostra cntitat. 
Cree &inceramenl que el Centre té un bcn nou presidenl, doncu·li si us plau el su· 
port. que a mi em váreu donar, col·laborcu amb tot el que calgu.i i pugueu, i d'aqu{ 
una temporada estareu d'acord amb mi que un canvi de prcsident era ara neoessari. 

No cal dir que seguiré trcbollant pel nostre Centre Excursionista i que ens con· 
tinuarem trobanl en les difcrents activitats que es focin. 

Scmpre vostre, 
Baldomer Parera 



SAL UTA CIÓ 
Ja que com a nou presideot em toca fcr-vos la 

salutaeió de ri,gor1 m'agradaria que, en el futur, el 
Centre Excursionista de Castellar no bagués d'cscollir 
els prcsidents de la numera que s'ha hab'llt de ter amb 
mi. 

És que ja no queden il-lusions ni ganes de treba
llar altruísticament per entitats com la nostra? Com 
pot ser que tanta vitalitat de base no vulgui ser reco
Jlida per ninb'1Í? 

Potscr jo no sigui la persona més indicada per 
assumir el cárrec, pero us bcn asseguro que, almenys, 
hi dedicaré tots els csfol):os possibles per a que es crci 
la suficient motivació entre persones capaces, que hau
rien d'estar orgullosos de pcrtimyer al nostre Centre. 
Pera quC, en el futur, no s'hagi de dcmanar a la gent 
que accepti els cárrecs, sinó, ben al contrari, per a que 
tothom tiogui intercs en acccdir-hi. 

J no és que, a mi, no em faci il·lusió scr·vos útil; 
és que m'agradarjo que a tothom 1i fes la mateixa 
il-lusió. Pcr aixo us demano tota la ool-laboració que 
cm pugueu donar per a potenciar les a«cions que ja 
funcionen i intentar obrir-ne de noves oom el moun
tain bike, l'espeloologia, cte. 

Entre tots hauriem d'intentar que l'excursionisme 
csdcvingués fácil, pero, amb sentit. S'hauria de 
oon~ixcr la Natura familiaritzar-oos amb la nora i la 
fauna del nos~re país, per rendibilitzar les sortides i 
aportar--nos ooneixements addicionals. Aixf, carrcgarcm 
les batcrics i millorarem la salut fugint del scdcnta

rismc malaltís deis nostres dics. 
Hauríem d'emmirallar-nos en aquests personatges veterans del nostrc pnlpi 

Centre que, malgrat la seva edat, són capacos de portar una vida sana i csportiva 
que els possibilita la impagable felicitat de no depcndrc trsicamcnt de ningú. 

Pero per arribar a ser un sa vetara, s'ha d'haver estat un jove sa o, almenys, 
intentar-ho. Els Centres com el nostre tenen la responsnbilitat de possibilitar aquest 
accés a la joventut i fornir-Jos deis valors de scmprc, tot csperonant els ideals que 
el coneixcment del país proporciona. Por aixo fuig una crida especial a tot el jovent 
del poble i als seus pares. Aviat intcntarem obrir el Centre a unes hores que cls 
permeti d'aprofitar el tcmps i gaudir de totes les possibilitats que cstcm en diSpO$i
ció d'oferir. No dubteu que, a partir d'nquf, amb la nostra aportació, cada dia serem 
una mica més lliures i, el día que aquesta llibertat la puguem albirar des del cim 
de les muntanyes -més altcs del nostre país, també serem una mica més fcli90•· 

. ~ ·"~-r. ¡;~ • 

:, l.!:.i .ü~Oi'n.r.) : 

·:-.:úV•l 19 !l<:ti<.: 
. l ')'Jb fr!"•· 

Koldo Basterret"e'l: ,;, 



EL NOSTRE RODAL 
ALGUNES DADES SOBRE LES ARENES 

El lloc de Les Arenes es Lroba ja c:itat en documenta del segle x i scmbla que 
aquest indret ja era poblnt alcshores. Forrnava part, por tant, de la pan-Oquia de 
Sont Feliu del Racó (Valril), quo dcpenia de Sant Esteve de Castellar (Castellar VeU). 
La jurisdioció corrcsponia al Castell de Castellar. Scmbla ésser que el ccnobi de Sant 
Cugut tenia propietats a la zona. Una noticia que ens confirma que el monestir te
nia propietats a la zona vn dat.ada del día 10 d'agosl de l'any 1060, quan l'abat de 
Sant Cugat rebé unes propietats per part de Berenguer Dcmat de Petra i Raimon i 
Ouillem Amat i, a canvi, els don~ 16 unces, un mas situat a Sant Uorcn~ del Munt, 
que estava alesbores sota el control de Sant Cugat. Amb tot, durant el segle XJJ es 
tzobcn diverses ncUc:ies sobre compres, donacions i arrendamcnts entre la famllia 
Horta de Les Arenes i el monestir de Sant Lloren~. 

Malgrat que no disposcm de !(aire noticies del perlode medie,·al rcfcrcnts a la 
zono de Les Arenes i els scus mosos, la presllncia de l'c6glésia románica de Santo 
Muria scmbla obeir a les ne<:essit.ats de culte religiós d'un nucli d'cstructura pagesa 
prou gran com per justificar-no la construcció. Aquest volnnt semblant al de la Qundro 
do Mur, si bé més rwult, u~s que es 
tenen noticies de pocs mnsos; úrúcament 
del de Les Arenes i Buadcllo (Suba ter 
Vell). documentats en el segle XJ, i el de 
l'Tnsula (l'nla), referencial en el segle XJY, 

enc-.<ra que segurament n'hi hagut'!s d'al
tres. 

L'església de la Maro de Déu de Les 
Arenes ha estat classificadu, segons els 
trcts arquitect.Onics, com una construcció 
dels segles IX i xn, encnra que les referbn
cics escritos sobre aquesta esglésio doten 
C.otes del segle XII. Depcncnl dclo ouc.crs, 
l'osglésia és citada ja el 1126, com o obra Ermita romAnica de la Mare 
deis monjes de Sant Lloren~, o bé és con- de Déu de Les Areneo 
s iderada oom una cnpelln construl'da per 
un tal Ouillem d'Horto el 1141. Amb tot.. un detall significatiu t'!s que Santo Maria 
de Les Arenes no consto a la llisto de propietats del monc6Ur de Sant Cugut ratifi· 
cades en la butlla del papa Calixl de l'any 1120; com tampoc no hi consta Sant Pere 
de Mur, temple aleshorco jo cxistenl i que quedavn inclbs dins les propietats de Sant 
Lloren~ del Munt, que són cit.ades de forma gen~rica i scnsc enumerar-les una per 
una. 

L'empla~ment do la ca pella, al pcu d'una important vin do comunicació que 
uncix els nuclis poblats de la conca del Ripoll, devia comportar que fos visitnda so· 
vint pcls vianants. Aquest fct.. unit o la forta davalladn demogrnfica que acusa el 
para durant la Baixa Edat Miijana, davallada que repercutí fortamcnt al massfs de 
Snnt Lloren~ devia fer que aquest temple, com el vef de Snnt Pere de Mur, perd/!8 
el seu carilcter inicial i ndoptés léS func:ions d'cnnito. 

Trodic:ionalment, l'esglt'!sia de Les Arenes ha cstat un lloc molt sovintejat pela 
habitants de la comarca. Fins l'any 1936, en qu~ foren defrtnlits, hi havia a les pareto 
de la cnpella una gran quantitat d'ex-vots, alguns d'ella molt curiosos. Els ennitano 
de Santa Maria de Les Arenes havien de vestir Mbit i rebien el nomenament de 
Frn. Eren designats pel rector de Sanl Feliu del Racó í tenien dret a residir a la 
co~ annexa a l'església i a conrcnr les terrea de !'ermita, olhorn que estaven obli-



gats a ccrt... f11ncions religi~ í de culte. En el p<>riode compré& entre 1818 i 1751, 
bom pot eomprovar la presencia de cinc ermítans diferents a l-es Arenes, fct que 
denota que la seva v;da no devio ser pas gaire fllcil. Actualment la ca pella i la casa 
són tancades. 

L'ERMITA ROMÁNICA 

L'església de Les Arenes és una construcció mmilnica d'una sola nau, amb ab
sis semicircul(lt llis i sensc docoracions CJ<tcmos. Té grossos cnntraforts a la fa~ana 
de migdia, on hi ha l'antic accés al temple, una porta de caíro romunic amb are de 
mig punt nctualmenl tapiada. A la matoixa facana hi ha t.ambó ducs finestres d'cs· 
queixada simple. El conjunt dat.a deis scgles XI i XII. 

Adossada a la parct nord, hi ha la casa deis ennitans, de eorurtrucció molt podl· 

torior. Té la cobcrta amb inclinoció vers l'esglésio, trcncant !'harmonía del oonjunt i 
donantrli un aspecto malgimat. L'actual facana de ponent i el campanurct d'espadanyo 
de l'ésglésia són també de eonslrut'Ció moderna. 

Fills l'ony 1936 hi havia a !'interior de l'os¡¡l~sia, a més d'un gran nombre d'c<· 
vots, un reUiulo del segle xvn i sobre!.<>t una imat¡¡c de la verge, t.alla romilníca del 
scgle XI. Dissortadament t.ot.s oquests element.s forcn destruit.&. L'actual imatge és 
una reproducció de l'antiga que fou reposada el 1941. 

(TranscTit del llibrc El Pare Natural (Ú Sant Llortm~ (Ú/ Munt 
i Scrra (Ú l'Obac, 

d'Ant.oni Porrando i Roig. Sahadell, 1983.) 

APUNI'S 
D'UNA EXCURSIÓ 

Pallars Sobira - Vall de 
Gerber 

ltinerari: El Pletiu. carretera al port 
de la Donaiguo (1.900 m.), l'Estanycra 
(2.30 m.), cstany Petit de Gerbcr (2.130 
rn.), estany Cron de Gerbcr (2.154 m.), 
cstanys Cerclo de Gcrber (2.330 m.), i 
rct.om. 4 horcs de macxa. 

Sortim de Sorpe amb bon tomps i 
animats a fer una bona passejada: lenim 
tot el dia i il·lu.sió per gaudir-lo. La ca· 
rreiera al port de la Bonaigua l'estan 
eí<amplant i millorant i no•allres deixem 
el cot<c en un plancll entre El Pletiu i 
el Cloi Gran, d'on Sllrt un corriol ben 
fressat i que puja suaumcnt vcrs la ,.aJl 
Gerber. 

Passem per un p<>tit est.any (J'E&ta· 
nycra), que per nnsaltres és el mOs bo· 
nic, voltat de pins i de roques agcnna· 
nades amb la vegetació. Els nitres estanys J.'Estanycra (2.000 m.) (~'ok>: 1'. Cardona.) 
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de més amunt tenen una boniquesa més feréstega, no tan dol~; és ciar que també 
les condidons atmosfbiques també bi ajuden, ja que quan arribem al segon estany 
el ccl ja és ennuvolnt i l'estany Gt1ln imprcssiona, i més quan se scntcn trons. 

Continuem amb el pensamcnt d'arribar al refugi Mataró de l'estany Llol'\g, pero 
quan som al cercle de petit& estanys fenl el piscolabis, els núvols foscos ho cnvolten 
tot, oomencen a caurc gotes i decidim retornar. 

Quan soro nitre cop a I'E&tanycra, el sol es deixo vcuro de nou i s'esvaeix el 
pcoill de pluja, j a no os scnteo t.rons; la natura cns ha gastat uon broma com si 
volgués dir-nos que hi ha ml>s dies que llonganisses i que podcm tornar-hi l'any que 
ve. Ens parom a dinar i n goudir del paisatge. Quan som al riu de la Bonaigua el 
sol oprcta de valent i una bona sucada de pcus cns fa exclamar ... Qué bona és l'aigua 
del riu de la Bonaigua! 

P ere Cardona (23 de julio! de 1991) 

PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 

Abril 

6, diurnenge 
7,dimarts 

12, diumcnge 
26. diumcnge 
26, diumcnge 

Act;iyital 

CoJ.Jaboraeió Marxa Infantil d'Anoia 
Reunió de junta i comissions 
1'raveMia Caat.eUar - Mont.serrat 
Prllctique• de conla i escales 
Participaci6 Embardissada de la Garrotxa 

TENIM NOTÍCIA DE'" 

Més informació 
"l'aJ)ftrtat. de: 

Grup de Muntanya 
~ot.iciari de1 Centre! 
Crup de ).!uot.anya 
Crup Infantil 
Crup de Munt.anys 

- L'aventura seguint els Gr. Dia 26: Pontils - San tes Creus. 22,300 Km. Org.: 
UES, S. Sendcrs GR. 

-Caminada Terra&sa - Lo Jonqucra Oia 5: Tram Les Preses - El Sallcnt de 
Santa Pau. 18,368 Km. Org.: CE. Terrassa. C. Senden; GR. 

- Cicle Conéixer la natura: Oía 4: Lo brossa o la vida! Maresme. Dia 25: De 
fonl en font: Salamandres. Sanl Lloren~ del Munt. - Oia 26: Avenes, castclls i cas
tcllcts. Sentmenat. Org.: UES. AD~NC. 

- Cursets de cap se setmalUl al Montscny. A la 'l'raüna, dies 4 i 5: Els occlls 
de bosc: Iniciació a l'observació i l'cstudi. Al Polell, dies 11 i 12: Estampació artesa
nal de libres naturnls (batik}. 

- F.squí de munlanya: Dics 4 i 5: Perdiguero (3.221). 8110 hores. Ribagor~a. -
Dlcs 11 i 12: Punta Senyalada (2.951). 5-6 hores. Ribagor¡;a. Dies 16 i 20: Alps. 
Dics 25 i 26: Punta Suclza (2.973). 4/5 hores. Sobrarbo. Oies 1 i 3 de maig: 
Moot.eixo (2.903) i Pica Hoja. Voll Fcrrera. Org.: Seoció 1-:squJ C. E. Grácia. - Dies 
4 1 5: Pie de Bisaurin (2.668). VaU d'Hecho. Dificultat: XXX. - Oia 26: Pie de Montr 
malús (2. 781}. Andoi'T8. Oi!icultat: X. Org.: CE. 1'e!T8SS8. - Dies 4 i 5: 'l'ravessa 
Nóoia-Nou Fonts-Eina. - Oico 17 al 20; Exeursió al pie Bachimala (3.177). Estada 
a Viod6s. Org.: EEC. Bagcs. 

- XXXIV Ral·li d'Esqill de Muotanya 1\fontardo- Punte Alta. Dics 25 i 26. Org.: 
ce. Catalunya. 
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CENTRE EXCURSIONISTA DE CASTELLAR 
Grup de Muntanya 

CICLE DE SOR'l'IDES 

MONTSERRAT COM A PRETEXT 
Setembre 1991 a juny 1992 

7a SQRTIDA • 1\<lAR(: 1992 

CAMÍ VELL A MONTSERRAT, FONT SECA, 
COVA DEL SALNITRE 

Itine rari: Collbató (390 metres), drecera de fra Garí, camí vell de Collba· 
t6 a Montserrat, les Voltes, Font Seca, drecera de Sant Joán, 
ermita de Sant J aume, pla de les Tarfmtules (975 metres), camí 
de les ermites o de la serra Llarga, pla de Sant Miquel, camí 
del Forat, cova del Salnitre, ermita de la Salut, Collbató. 

De Collbató a l'ermita de Sant Jaume 
(per la drecera de Ira Garí,. les VoHes í drecera de Sant Joan, 

1 hora i mítja, aproximadament) 

Aquesta vegada tenim el punt de sortida a la vila de Collbató. Concre
tament, és enfront de la facana ondulada de l'església parroquial de Sant 
Corneli, un edifici del segle xvru, punt on conflueixen els senders GR-5, 
procedent de Sitges i el GR-7-2, procedent de Santes Creus. 

Comencem a caminar pe! carrer Pau Bertran i aviat trobem unes 
escales a la dreta que ens situen a una placeta i més enllu, també a la dreta, 
agafem un ampli camí que puja a la urbanització -El Pujolet.. En acabar
se el carrer, seguim pe! camí que voreja un filat (dreta), hi han senyalitza
cions de pintura groga i blanca que ens condueixen a unes feixes mig des· 
fetes. Als 13 minuts tenim enfront la bifurcació, també senyaUtzada, de la 
drecera deis Graus (esquerra). Pujarem ara per 'una petita escletxa de la 
banda esquerra de la carena. En aquest tram, forca inclinat, no sera dificil 
veure graons tallats a la roca viva. Passem per un mirador i ja abocats al 
torrent de 13. Font Seca s'inida un flanqueig que permet observar uns fo
rats que s'assemblen a la forma d'un peu (petjades d'en Garí). Tot seguit, 
retorna la forta pujada per una escletxa (flló de calcita cristal-lina). 

Seguim guanyant desnivell per algunes graonades entre la vegetació i 
topem amb un esLut de Cataltmya pintat a la roca. Continuem, amunt, cap 
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a !'esquerra, i als 32 minuts d'haver 
inieiat la ruta, anem a raure al camí 
vcll de Collbató a Montserrat. Hem 
su perat, dones, la dreoora de fru Garí 
que si bé potser no ens hauril permes 
guanyar gaire temps (amb una colla 
nombrosa), ofercix sempre la possibili
tat d'cnfilar-se, muntanya amunt, fent 
servir les mans en un tros faeil i curt. 

Continua ·el nostre itinerari per 
!'histOrie camí que es presenta amb un 
tra~at molt racional i ben marcat. Fcm 
ducs giragonses, molt amplcs. 'l'repit
gem l'indret anomcnat les Vol tes. 

La ruta planeja i deixem a !'es
querra, nmb senyals de pintura bla
va, el corriol que conducix a l'avenc 
de la Costadreta {125 m. de profun- Collbaló 
ditat). Travessem el torrent de Santa 
Ca terina o de la Font Seca. A pocs metres de la llera, a la drcta, tcni m la 
cisterna de pedra, anys ha esquerdada, de In fonl. Als 45 minuts abando
narem el camí, que continua vers el pla de Sant Miquel, per agafar-ne un 
altee, a la nostra esquerra, marcat amb pintura. 8s tracta del camí vcll o 
drcccra de Sant Joan que, pausadament, ens fara enfilar pe! margc esque
rra del torrent que fa poc hcm deixat. 

Mentre remuntcm la sen·alada, sempre tíndrcm cnfi·ont l'alterosa vi
sió deis miradora de Santa Magdalena, de Sant Joan i de Santa Caterina, 
amb les inconfusibles figures del restaurant i ]'ermita de Sant Joan, per 
dcssota de la qua! anircm a passar ben aviat. 

Després de guanyar un coll, travessem la carena i accedim a la vcs
sant del torrent Fondo. Lleugera baixada. Més tard, quasi de pla, anem a 
raure al camí que va de l'estació del funicular al restauran t de Sant J oan 
(75 minuts). 

Ara sols cal seguir, a la dreta, un petit traro d'aqucst camí •urbanit
zat» i agafar un corriol a !'esquerra que en pocs minuts, scnsc gairc csforc, 
ens condueix a un collct des d'on podrem fer l'asccnsió a la propera ermita 
de Sant Jaume. Es trocta d'un veritable niu d'aLigucs pcnjat a mitja paret 
de la Gorra Marinera. Les seves niines serven el tes ti m o ni d'una de les 
cnnites més antigues de la muntanya i, a ben segur, la de més dfficil ac
cés. Tot i malmesa, la seva cisterna, encara avui, recull les aigües de la 
pluja. 



De l'ermita de Sant Jaume a Collbató 
(pel pla de les Tarantules, serra Llarga, camf del Forat i cova del Salnitre, 

1 hora i tres quarts, aproximadament) 

Baixem de !'ermita fins el col! i davallcm cap a l'csqucrra pcr anar a 
trabar el camí que seguint la serra de les Paparres enlla~a Sant Jcroni i el 
Pla de les Tarantules (6 minuts). El scguim a la drcta i als 5 .rninuts ens 
presentarem enfront de fcstació superior del funicular de Sant Joan. Se· 
guim endavant pel camí que fa u.oa ampla giragonsa (es po.t escur~ar tra
jecte seguint dreceres) i guanyem el carener fins assolir els 999 metres 
d'al~a<la. Tot seguit, comenyarem a perdre desnivel!, lenta continuadament. 
El trajecte es decanta per la vessant nord de la serra. Entrein a la zona 
afectada per l'incendi de 1986. Als 30 minuts haurem deixat enrera el -camí 
de les errnites•. Som al Pla de Sant Miquel. Crullla de camins amb pals 
indicadors meti\.J.Jics. Seguim un corriol que s'enfonsa un xic a ·la dreta. Cal 
perdre 200 metres per anar a enlla~ar amb l'itinerari que des de Collbató 
remunta vers la Santa Cova. · 

1\falgrat que la cremada va fer uns estra\ls terribles, hom ja pot co
menvar a veure, amb esperan98; els ufanosos rebrots de les alzines que 
apaivaguen la caotica impressió d'algun tram d'aquest camí. 

Als 52 minuts incidí m a una bifurcació. A la nostra esquerra, en pocs 
minuts, faríem cap a la santa Cova. Girem a la dreta i seguim el trayat 
deis senders GR-5, GR-6 i CR-7-2, marques blaoques i veimclles. Primer 
caminero de pla, pero passat el proper co\1 de la Fita, iniciem una \larga 
baixada vers a la vessant del torreot de la Bellasona. El trajectc es pre
senta, sempre, molt marcat i amb un pendent relativament suau. S'han 
obert, empero, dreceres, que estalvien temps i passcs. 

Al final de la baixada (75 minuts), arribcm a una nova bifurcació. Avall, 
a ]'esquerra, marxa vers Barcelona el seoder GR-6. Sc¡,'llim de pla, direc
ció ponent, passant per una amplia cornisa que hi ha a mitja alvada de 
Y espectacular tallat que té aquesta pa1t de la muntanya de MontsetTat. 

Travessem el torrent Fondo per on baixava un itinerari pe) pas de la 
Barra Seguim quasi de pla el traject-e d'aquest tram que té el nom de camí 
de les Feixades o de les caves. Continuem les senyals de pintura. 

Als 95 minuts serom enfront de la bifurcadó urbanitzada que condueix 
a la coneguda cova del Salnitre. Aquesta cavitat, amb un recorregut de 530 
metres de gran bellesa geologica, és una de les més importants i anomena
des de Catalunya. Fou explorada el segle passat pcr Víctor Balaguer i Pau 
Bertran. 

El 1930 hi fou inaugurat un sistema d'iJ.Juminació de l'enginyer Car
Ies Boigues. La tradició parla de que fou l'indret on es refugiava el guer
riller Mansuet en temps de la guerra del Frances. 

Baixem al repla on hi aparq ueo els vehicles els visitants de la cova i ara 
davallarem per la carretera asfaltada. Hi ha alguna dreccra. En un rovolt, 
deixem l'asfalt per anar a buscar un corriol que s'enfonsa, a la dreta, versa 
la propera ermita de la Salut. Als 10 minuts d'haver abandonat la cova som 
a sota d'aquest edifici que deixem a la nostra esquerra. Un xic més avall d'a
questa esglesiola hi ha u na font d'aigües sulluroses i curatives. 



Seguint endavant, als 5 minutets, farem cap enfront de la fa~ del 
temple de Sant Comeli de Collbató. 

CICLE D'EXCURSIONS 
«MONTSERRAT COMA PRETEXT» 

PROPERA SORTIDA: ROCA FORADADA, 
TRAVESSIA DE LES AGULLES, LA PORTELLA 

La regió d'A¡,rullc~, a lo pu_rt oc:c.:iden tal 
de la serra, és de le• més riques 

en monOllts. Un veritubJc l.obcrint 
de canals i t..orreott exhuberW\t8 de 

verdor solquen la intrlnc:aula barreja 
de roques, la mll.loria cxocJ.Unl 

ela mtl me.t.res, esculpldes per la OOMtant 
ta$C9. dcls clemcnt• naturals. 

/la SORTIDA DEL CICLE. 24 DE MAIG DE 1992 

ltincrar i: Can Mn{:!lnll (673 metres), Sant Pau Vell, coll de Guirló, roca 
Foradada, Portell Estret o coll d'Agulles, ooll de les Bessones 
(1.010 metres), collet Senatxo/Agulla del Capdamunt, coll mi
randa de les Boigues, la Portella, coll de Guirló, can Ma¡:ana. 

llores de camí: 4 (aproximadament). 
Es tracta d'un recorregut, mat.inal, amb poques dificultats. 
Punt de reunió: Aparcamcnt enfront de can Macana, a dos quarts de 8 del 
matí en punt. 
Vocal: Jaume Torrens. Telefon 714 55 42. 



- Caminades Populars: Día 5: Ametlla de Casserres. - Dia 5: XXVTII Marxa 
deis 40 Km. de 'Bnnyoles. - Dies 25 i 26: Callús. - Dia 26: Nav~a. - Dia 26: Sallent. 
Dia 1 de maig: Súria. 

- IV Travesaia del Pirinou. Des de Portbou al cap d'Higuer. Es fnrll en sis trama 
de sct dics, des del 15 de julio! al 30 d'agost. Es pot fer un mAxim de tres traros. Preu 
per t.ram: 22.000 pts. Finalitzen les inscripcions el 18 dejuny. Org.: Federació d'Entitsts 
Excursionistes de Cat.alunya. 

- Va. Mostra Cinema de Muntanya. - Dia 3: Primera escalada a la paret nord 
de l'Eigcr l'any 1938. - Din 8: Primeres esculndes a la paret nord de les Gran& 
Josasses durant el• anys 30. Org.: Agrup. Excur. Granollcrs. 

- De jo ve a jovc: Mostra de F'otoh>Tafia 1992. Participants: Joves entre 17 i 22 
anys. ModaJitata: blanc i ncgre o color. Tema: Qub vols mostrar del teu país i de la 
tcva forma de viure als jovcs que, de tot el món, vénen al Camp Internacional de la 
Joventut de 'Barcelona amb motiu deis Jocs Ol!mpics? Ex.: Els paisatges i la natura, 
la gent i les seves formes de vida, les ciutats i els pobles, els mercats i fires, les 
fest.es populars, el comerc i la indústria, el patrimoni cultural, les aetivitats de temps 
llit~re, la joventut ... Inscripcions: lins el 4 de maig. Dos primera premis de material 
fotogratic pcr valor de 100.000 possetes. 

- Xerrades sobre el medí ambient: Dia 3: Urbanisme i medi ambient. - Dia 
10: Viatge al Marroc amb bicicleta. - Dia 24: Projeete de rccollida &electiva de dcixa· 
lles. Org.: AORNC de Sabadell. 

ACTIVITATS DEI.S GRUPS 

GRUP INFANTIL 

Dia 26: Practiques de corda i escales a la pedrera de can Oorrell, enlloc de 
fcr-ho a Montscrrat com s'havia dit. Vocal: Llula Busq\lets, tel~fcm 714 77 88. 

GRUP DE MUNTANYA 

Dia 5: Col·lahoració a la Marxa Infantil de Regularitat de l'AnoiA, aete 
organitzat pcr la Secció Excur&íonista del Club Natació Igualada, amb el supon de 
l'Aiuntament, dins les Jornadcs Escolars de l'esmcntada comarca. 

Dia 12: Travcssia Castellar - Montserrat, pcr camina de muntanya. Excur
sió matinal. ltinerari: Castellar, coll de Grua, pont de la Riba, Gasa Nova de l'Obac, 
les Vendran..,, Vocarisses, caml ral, hostal de la Creu, Monistrol, dreeera de la font 
de les Guilleumes, Monestir. Sortida a les 6 en punt del mnti. Cal que c:adascú porti 
lol per fer·liC llum. Rores de caml: 7 i mitja, aproximadament. Vocals: Joscp Son, 
telMon 714 73 00, i Jaume Torrens, tel~fon 714 5ri 42. 

Dia 26: Portieipació a la XV Embarclissada de la Garrotu. Es traeta d'un 
rcoorregut, por camina de mwltanya, d'uns 20 qwlbmctres (aprox.) i d'una certa du
resa. Org.: Centre Excursionista d'Oiot. Per a més informació, els que cstiguin iot.e
ressats en participar-bi poden posar-se en contacte nmb la Secretaria del Centro. 

GRUP FOTOGRÁFIC 

- La tertúlia bimensual que portoca al mes d'abril, s'ha [\jornaL al mes de maig 
pcr la que s'eatll prcparanl un interessant temo. Estigueu al cas en el proxim but-



NOTICIARI DEL CENTRE 

ASSEMBLEA ANYAL DE SOCIS 

Tingué lloc, amb l'a.ssistl)ocia de trcnta socis, el día 28 do fcbrer proppassat amb 
l'exposició, per part de la junta i deis diversos responsables d'llrea, deis punts de 
l'ordrc del día que, una vcgada discutits, roren aprovats pols asscmbleistes. 

El puot sise, relatiu a l'elccció de nou presiden!, unn vcgada acceptada pcr l'as
semblea la rcnúncia del cllrrcc del lins llavors prcRidcnt senyor Parora, no havent,. 
hi prcsent cap candidat que opt.és al cllrrec, quedll sobre la taula a !'espera del pe
riodo legal de temps que permetl, una vegada hi bagi candidalll, convocar la proocptlva 
Assemblea General de Socia Extraordinllria per proccdir al cor responent nomena
ment.. 

ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS EXTRAOROINÁRIA 

El dia 20 de marc tingu6 lloc I'Asscmblea en segona convocatOria arnb una as
sisUlncia de 29 socis per tal do donar compliment al que preceptuen els estatuts i 
d'acord nmb el punt únic de l'ordre del dia relatiu a la presentació i aprovació de 
candidatura del senyor Koldo Basterrctxca i Fernández per prcsidcnt. 

Una vegada presentat pe! presiden! en funcions scnyor Joan Muntada el candi· 
dat sentor Basterrctxea va fer un brcu parlament de pre$entnció personal i de pro
grama. Tot seguit, oo havcnt.-hi cap més candidat. per unaoimitat fou proclamat 
presiden! passanl a ocupar , a partir d'aquell momcnt, la presid~ncia que li cedí el 
scnyor Muntada. A continuació el senyor Bastcrrctxea confirmA, a instancies del 
secretan seoyor Sors, en els seus ~pcctius carrecs als anLic& membres de la Jun
ta, que queda const.itul'do oixí: 

Prcsidcnt: Senyor Koldo Basterretxea i Fernándcz. 
Sots-president: Scnyor Joan Muntnda i Caixach. 
'l'rcsorcr: Senyor TomAs Mañosa i Girbau. 
Secretan: Senyor Josep Sors i Bodia. 
Vocals: Senyors Josep Pou i Badia i Joaquim Castany i Brossa. 

REUNIÓ DE JIDITA 1 COIIUSSIONS 

Oia 7: Re<:ordem a tot& el& responsables de secció i oltres, que a les 10 del ves.
pre, al nostrc estatge social, t.indrl Uoc !'habitual reunió do Junta amb la presenta· 
ció del nou president. 

Es prega que no hi falteu jo que és de molt interlla por a la bona roarxn de 
toLes 1es scocions. 

AVIAT, SAMARRETES DEL C. E. C. 

S'estan fent fer, deis colors de moda, samarrctcs i polos de talles graM (que 
eren les que faltaven), foulards i cintes pe! cap. Comptem teoir-ho tot aban& de 
Sotmana Santa, per tant t.ingueu-ho en compte i penseu que podreu comprar-les tots 
el& divcndres de 10 a 11 de la oit al nostrc local social, on la Júlia us ateodrñ. 



EL CAMINAR DEL CENI'RE 
ACTIVITATS DEL PASSAT MES DE GENER 

GRUP INFANTIL 

• Oia 9: Excursió al cutell de GalHfa. Marta Dadia, Meritxell Brutia, Blanca 
Oiosca, Núria Bim~ea, Roger Cubf, Carie• Díaz, David Faroll, Anna Font, Jordi Mas, 
Mircin Núñez, Núria NúiiC2, Oriol Papell, Eudnld !WcordA, Jordi Rocorda, Joan Ruiz, 
Roger Ruiz, Montserral Rusincs, Eduard Subirana i Ro6er Vilar, amb 20 persones 
grans i els vocals Rosa Porqueras i Jaume Font. 

El Grup J:o!arllil a l'excUnlió a les Font.s del Uobrecat (Foto: Ramoo Mas) 

• Dia 23: Excun~ió a les Fonts del Llobregat. .Estel Aldaz, Marta Badia, Me
rit.xell Badia, Blanca Biosca, Núria Riosca, Anna Cornet, Estel Cornct, R<>ger Cubf, 
Annu Font, Jordi Mas, Anna Maynou, Joan Ruiz, Rogcr Rui2 i Bduard Soriano. El 
despla~mcnt amb autocar fou fet conjuntament amb el Grup Juvenil, L'SSent en toLal 
ú3 pcrl!Ones a !'autocar. 

NOU GRUP JUVENIL 

• Dia 2: Pont de la Roca, font del Llor, Montean, La Mola, coll de Grua, Cas· 
tellar. Míriam Calsina, Mbnica Comclla.•. Joan Uobet., Toni Pladcvnll i Santi Raya 
amb Rogcr Rocaven i Joan Porera. 

• Dia 23: Sonida a Castellar de o'Hug amb l'autacar organitzat pe! Grup Infan· 
til. ~;lisabet Jiménez, Oiga Prat, Esler Vilar, Míriam Calllino, Mbnica Comellas, Joan 
Creus, Elsa I.lorct, Marta Maynou, Alba Pinosa, Noa Pont i I.nin Rocaven amb Joan 
Parera i Rogcr Hocaverl. Els dcu últims, acompanyats pcr Mero Parera, feren l'ex
cursió amb neu: cam:tcr-.1 de La Molina, costa Rasa, La Comella, Puigllan9ada (2.408 
m.), eoll del tossal de Rus, cingles do la Garganta i Fonls del l.lobrcgat. 

ENTORNS DE CASTELLAR 

• Oia 2: Matinal al cim de lc6 roques d'Agu.ilar. Ramon Vila, TomU Manoea 
i JCM~ep Sors B. 

• Dia 16: Prospeeeió d'itloerari Marxa Infantil (segona sortida): Castellar, 
camp de tir, alzina grossa, pista de la Salut, comí remA, can Ramoneda, can Vi-
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nyals, cstany, can Montllor, can Padró, pla~a Major. Josep Sors B., Jaume Torrens, 
Ramon Vila i el .rago •. 

• Día 26: Pla de les Forqucs, coll i masia de Salomó i retorn. I. Cabedo i J. 
Snrs. 

• Dia 29: Prospecció itinerari excursió infantil (Sant Lloren~ del Munt). lti
nerari: caus d'En Dorra, caml de la canal de la Santa Agnes, balma del Bord, canal 
Freda, font del Senglar, camí de la Senyora, la Trona, font de Neda, la bassota del 
Dalmau, caus d'en Dorra. Josep Sors, Jaurne Torrens i Ramon Vila. 

ALTRES EXCURSIONS 

• Día 9: Prospeoció d'itinerari canals de Monlserrat.: Santa Cecilia, cnülla canú 
de I'Arrel, canal deis Aritjols, coU del Patriarca, serra de les Lluernes, ermita de 
Sant Jeroni, núrador del Moro, miranda, canú deis Franccsos, Camell de Sant Jero
ni, coll de .Migdia, font del Llum, canú de I'Arrel, Santa Cc'C11ia. Pere Candona i Jaume 
Torrents. 

• Dia 20: Sant Celoni, Sant lscle, Canet i Arcnys de Mar. Viceo~ Gandia i 5 
més. 

• Dia 23: Cicle de sortidcs MontseiTat com a pretext, sisena sort.ida: Canals 
de Montserrat. Josep Aldaz, Albert Antonell, Joan Avellaneda, Joan Ballart, Jond.i 
&Uart, Josep M. Ballart, Isidre Cabedo, Joaquim Castany, Pere Candona, Joan t' aba, 
Margarida t' orniol, Josep M. Gandia, Viccn9 Gandia, Iolanda Garcfa, Isabel Garcfa, 
Maree! Germa, Enrie Gil, Tomas Mai!osa, Dalmau Marcos, Ermcngol Marcos, Fer
ran Marcos, Joan Mumbard6, Joan Muntada, Anna M. PaUeja, Josep Pons, Josep 
Ramon Recorda, Joan Sabater, Antoni Serrano, Jaume Sors, Josep Sors, Joscp M. 
Torr.1s, Ramtm Vila, Pere Vives i el vocal Jaumc Torreos. Total 34 persones. 

• Dia 28: Excursió a Cantabria: Mesón i ermita de San Cnyetano, i ascensió al 
cim de la Loma o Palo de Ibio (794 m.). Actualment n'hi ha sct, de palos (antenes i 
repetidors), a cllrrec de Josep M. Torras. 

• GRUP D'ESQUÍ 

• Dia ¡, Esquí de fons a Tui>:ent. Joan Muntada, Joan Parcra, Rogcr Roca
vert i Enrie Zorrillo. 

• Dios 1, 8 i 15: Cursct d'csqu.í a Pal (Andorra), amb uns cinquanta esquia· 
dors de rnitjana a cada autocar. 

• Dia 6: Esquí de muntanya ala Rasos de Peguera: Refugi, creu del Cabrer, 
Rasos del .Mig, Rasos de Dalt, el Pedró (2.067 m.) i retoro. Joscp M. Torras. 

• Dia 15: Esquí de fons a Aransa. Per Jaume Llobet, Joan Muntada i Enrie 
7Arrilla. 

• Dia 16: Esquí de fons a Lles . .Marina Muntada i Joan Muntada. 
• Dia 29: Esquí de fons a I.Jes. Jaume Llobet, Joan .Muntada i Enrie Zorrilla. 

BICICLETA DE MUNTANYA 

• Dia 9: Castellar, pla de les Forques, font de les Maiolcs, La Rovi.ra, coll de la 
Rovira, Sant Lloren\), La Busqueta, Cadafalch, puig de la Creu i Ca5tcllar. 35 Km. 
P. Simon. - Dia 15; Castellar, Cadafalch, Sant Uoren\) Savall per la neu. Alfons 
Lorenzo i Lluís Llcixa. - Dia 16: Castellar, Tres Pins, La Vila, Sant Feliu de Codi
nes, Sant Miquel del Fai, RieUs, Bigues, can Reg-asol, Caldes, font del Roure, Sent
menat, can Padró, Castellar. 54 Km. J. Moré, R. Clapers, P. Simon. - Dia 23: Par
ticipació m Trobada de MTB d el Valles: La Salut, Sentmenat, Guanta, Castellet, 
parany del Botcr, Castellar i La Sa!ut. 35 Km. R. Clapers, J. Oller· i P. SimorÍ. 



CAMINADES 1 MARXES 

• Día 2: IX Mltja Marathó de Sant Cugat del Valles. Hi participa Josep M. 
Torras. - Día 8: V Cursa Científica 4 Hores de !'Hospital de Sant P au a Bar
celona, en la qua! prengué part Josep M. Torras. Un equip mMic dirigit pel Dr. 
Serra . Grima, especialitzat en temes de l'esport, va efectuar una série de proves als 
corredors abans, durant í després de l'esfory de córrer durant 4 horcs pcr un circuit, 
dintre el recinte de !'Hospital. -Dia 9: XXI Travessa Viladrau - La Garriga (31 
Km.), passant per Sant Segimon, pla de Cinc Sous, Collforroic, pi a de 1' Ase Mort, la 
Calma, turó Monner, i Sant Cristilfol de Monteugues. Org-anitzada pcl CE. Garri· 
guenc. Van participar-hí Viccn9 Gandía, Paula Domíngucz, Anna M. Pallejll i Josep 
M. Torras i alguns altres. - Día 16: V Cursa de 100 Km. Costa Brava - Girona 
(Campionat del Món), amb sortida i arribada de Palamós. Va fer la cursa Josep M. 
Torras, el qua! va ser el participan! més vetera. 

ALTRES ACTIVITATS 

• Dia 2: •Els pai'sos del sol í els toradja•, a c~rrec de Jaume Mestres, al 
nostre local social. - Dia 6: 'J'ertúlia fotogralica sobre el tema •Com fotografiar 
en condicions adverses• · portada pcr Joscp Grac\ls. - Dia 16: •L'home i la 
natura•, presenta! per Manuel Cervera, a l'Auditori. - Dia 28: Assemblea gene
r al ordinAria. 

WATtf ART 1 MÚSICA 

Sant Pere d'UIIastre, 9 Teleton 714 55 71 

PIANOS, ORGUES 
1 TOTA CLASSE D ' INSTRUMENTS 

FACILITATS DE PAGAMENT 
VENIU 1 HO VEUREU 

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

Polígon Industrial 
Pla de la Bruguera 
Carrer Bcucelona s/n. 
Teléfon 714 66 11 

CASTELLAR DEL VALLES 

Propa Domestic Industrial 

R.A.R.S.A. 

Avda. deis Fruiters, 1 
CASTELLAR DEL VALLES 

lnsta t-lacions i subministres 
gas propa 

Concessionarl Oficial 
de Butano, S.A. 

TALLER VILACLARA 
Servei i venda RENAULT 
Rcparacions i acondicionamem de LOLa dassc d e VEH ICLES 
VENDA DE COBERTES 
Passe ig, 72 Tel. 714 51 91 CASTELLAR DEL VALLES 



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

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

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

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

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

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

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


