


QUI PERD ELS ORÍGENS ... 
Ela butlletins constitueilren el patri.moni histOrie en Uetra impre

sa del nostre Cenú-e. Ele qu.i, com jo matcix, no bem tingut la sort de 
poder conC.ixcr ale com.panye que els ''an iniciar, almenya, podem veurc 
part del aeu entusiasme rencetit en eadaseuna d e les diferents ediciona 
que d'en9il del número 1 del mlll1' de 1965, quan només aortia amb un 
sol tul!, fina avui, ha anat evolucionan! - amb dos fulls a partir del 
número 72, amb fotografíes o partir del número 89 i amb un eanvi 
d'imatge progressiu i intcns fins ara, que celcbrcm l'edició del núme
ro SOO! A Ú'avés d'aque.~ta butllotins podem copsnr la trajectoria del 
Centre. que ha permes a molla costellarencs posar la seva peljada ex
cursionista a nombroaos punta d'arreu, nmb aortidea eapecialment pr ... 
gramadea per Europa i, no cal d.ir-ho, per tots cla Doca més propers 
del DOIÚ'e país. 

En observar-loa, en Uegir-los, a'hi veu la mA de toles les persones 
que els han fet realitat 1, tlns i tot, sense conllixcr-los, sent un gran 
respeete i agroimcnt, cspecialment, per a tota aquella queja no bi són, 
pero que sempre estnn proscnts enll'e nosaltres, en el record viu d'a· 
questes llell'es de motlle, en la historia del Centre. Els mous amics i 
eololaboradors me'n parlen sovint i estic segur que la Teresa 1\laria, el 
Josep Sors, en Jaume Torrens i tota plegats, fan un bon i permanent 
honor als seus predeccssors. Des d'aquí, amics, us dono l'enhorabona 
i ua encoratjo a coot.i.nuar aquesta tasca que eD.B pcrmet remetre'ns 
constantment als nostres orígens, recuperar la nostra identitat i enea· 
rar iJ.lusionadnment l'esdevenidor. 

KOWO BASTERRETXEA 
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Canal de Cristall i Roca de l'Ordiguer (Foto: Jaume Sors) 

UNA NOVA FITA 
En el decurs deis seus 27 anys i escaig d'exisHmcia, tot i l'evident manca d'am

bicions, el popular «Butlletí de la SEAC» s'ha presentat, esporadicament, amb exem
plars monografics o extraordinaris. 

En algunes oportunitats, hem fet servir aquest mitja de comunicació per a aco
llir col-laboracions, ben diverses per cert, per a donar relleu i remarcar com s'escau, 
aniversaris o esdeveniments importants dins de la vida de l'Entitat. Sovint són uns 
exemplars, plens de Hum, on quasi sempre hi veurem reflectides, joia, il-lusió, cons
tancia i esperanca. 

D'altres vegades, malauradament, des d'aquest portaveu, amb més sentiment 
que encert, hem hagut de donar l'emocionat darrer adéu a unes· persones amb qui 
havíem compartit la mateixa ruta, l'aigua de la cantimplora, el sostre d'una tenda o 
el lligam de la corda desplegada per la cresta de la muntanya. Són aquells butlle
tins, tintats per les ombres del record, que mai no hauríem volgut publicar. 

Aquest heterogeni conjunt, integrat pels 299 distints exemplars editats fins avui, 
atresora !'enorme valua de formar part de la petita histOria de l'agrupació. Certa
ment, és indubtable que ha representat molt d'esfor~ per a unes poques i ben deter
minades persones. Cal agrair-ho i felicitar a aquests consocis, dones el resultat d'a
questa tasca eLtenim a la vista. 

Potser esdevindria reconfortant, en l'hora d'assolir l'exemplar número 300, atu
rar-se un moment i contemplar, des del bon mirador que aquest fet representa, la 
ruta que ha anat seguint el «butlletí••. Pero, és evident que no ens podem quedar 
aquí. Cal endegar, immediatament, amb entusiasme, una nova singladura amb la 
sana i lloable ambició d'aconseguir millorar-la. 

En els moments que ara es viuen en el caliu del Centre, on comen~ a intuir
se els efectes de !'empenta i la renovació que comporta !'arribada d'un nou presi
dent, es perfila coro a necessari i positiu obrir aquest portaveu a totes les distintes 
inquietuds deis associats. És un repte a afrontar i que, a ben segur, reclamara, per 
part de tots, elevades dosis de col-laboració i flexibilitat. 

Finalment, al meu entendre, mantenir, recolzar i ratificar la confianca amb el 
treball que, des del traspas del «pare» del butlletí, l'enyorat Josep Coll, desenvolu
pen els companys Josep i Temi. Una labor que, en definitiva, fa possible que, cada 
mes, puntualment, tinguem aquest pe~it opuscle a les nostres mans. 

Enhorabona, i que sigui per a molts anys. 
Jaume Torrens i Calvó 



NOTA D'AGR.Ai'MENT 
Un cop més, el nos~re butlleti assoleix una tita; ara arriba al número 300, 

gracies a la tasca incansable deis seus rcdactors, Teresa Maria Datzira, Josep 
Sors i Jaume Torreas. 

Els que ~nim la sort de coneixer'ls dintre i fora de l'entitat, valorem· la 
seva tasca constant per fer que el butlletí no deixi de sortir mes rera mes, 
haven~ de fer nombrosos equilibris tant per la part econbmica com per fer-ne 
la .composició. 

Gracies a la constAncia de la Teresa Maria a demanar als socis i col·labo
radors escrits i dades de les sortides i excursions realitzades, als que a vega
des es veu obligada a insistir per tciCfon, et comprometa a fer-ho encara que 
no en tinguis massa ganes. 

En podriem parlar molta estona del nostre butlletí, de la seva histOria, 
deis seus col·laboradors, del malaurat Pepet, en pau descansi; poro jo no sóc 
la personá més indicada per fer-ho, només cns cal felicitar a tots els seus 
redactors i col·laboradors, animar-los a continuar la seva tasca: com a mcm
bre actiu d'aqucsta entitat sentia la necessitat d'elogiar la fcina dcsinteressa
da d'aquests companys. 

Joan MWltada 

EL GRUP INFANTIL DEL CENTRE 
EXCURSIONISTA DE CASTELLAR 

El Grup Infantil estA fom>at pcr pctits cxcursionistes aoompanyats de grans que 
fan sortides cada dos diumenges. Les nostres cxcursions són fil.cils, pero sempre hi 
ha un espavilat que buscant •aquel! castell que era per all~ .... l'allarga una mica, 
perb sempre és divertit. 

Pot venir-m qualsevol que vulgui (millor que sigui soci). 
Les nos~res cxcursions són més o menys de vuit a dotze quilbmetres. Aquestes 

poden ser matinals, concixent llocs propers, o bé de tot el dia coneixent indrets més 
llunyans. 

Un cop a l'any fem una excursió a la platja i alguns caminem en banyador fins 
al mar. 

Jordi Mas Elias, 10 anys 
i Anna Font Porqueras, 13 anys 

REFUGIS DE LA FEDERACIÓ 
Hem rebut el calendari d'obcrtura deis rcfugis guardats de la F.E.C., a.ixf com 

els telefons deis responsables de cada un, informació que creiem molt intcrcssant 
pcr a wts. els que desitgin fer excursions pcls voltants d'on cstan situats. To~s les 
dadcs les tenim a Secretaria per a qui les ncccssiti. 

Els refugis són els de: Santa Cecflia (Montserrat), Cer~scan, Colomers, Colomi
na, Sant Maurici, Estanys de la Pera, Fontferrera, la Restanca, Pedraforca, Prat 
d'Aguiló, Saboredo i serra d'Encija. 



INSCRIPCIONS 

Conselleria de Joventut: Dies 4, 
5, 6 i 7, de 6 a 8 de la tarda. 

Centre Exursionista: Dies 5 i 8, 
de 10 a 12 del vespre, i 15 mi
nuts abans de sortir. 

Preu per persona: 300 pessetes. 

Sortida: Uiure, entre dos quarts de 
8 i dos quarts de 9 del matí. 

Arribada: Abans de les 3 de la tar
da. 

Distancia: Uns 17 Km., apr. 

~edalles IV Caminada: A !'arri
bada, previa presentació del res
gua;d de participació. 

Sta. Maria 
del Puilf 
de la Creu 

CASTELLAR 
10 
de 

maig 
del 

1992 

ORGANITZEN 
• Conselleria de Joven

tut 
• Casal del Jovent de 

Colonies i Esplai 
• Centre Excursionista 

de Castellar 
• Club Atletic Castellar 
• Club Juvenil Nostre 
• SERNA 

COL-LABOREN 
• ASAC 
• Creu Roja 
• Cobega, S. A. (Coca

Cola) 
• Unió de Radioaficio

nats 
• Radio Castellar 



UNA PASSEJADA PEL CADÍ 
Cada cop que passava per la carrete

ra de la Seu durant les sortides del cur
set d'esquí, i contemplava el Cadí, tenia 
més ganes de recórrer alguna de les canals 
que solquen la seva fantastica cara nord. 

Així, dones, el primer dissabte de 
marc estem de bon matí a Estana; men
tre em lligo les botes i per oblidar aquella 
sensació tan desagradable deis peus adap
tant-se a la rigidesa del plastic, penso amb 
les característiques l'itinerari escollit, que 
és la canal Lluís Baster, situada al Serrat 
del Ticó, a prop de la de Llitzer. Després Pujant la canal (Foto: J . Sors) 
deis primers passos, els peus es van escalfant i aquella sensació desagradable va 
minvant. Molt aviat apareixen les primeres clapes de neu, millor dit, de glac, que és 
extraordinariament relliscós i dur; aixo fa pensar que més amunt la neu estara en 
molt bones condicions. 

Després d'una horeta de caminar i no poques relliscades, arribem a Prat de Cadí, 
lloc on decidim esmorzar tot contemplant la Roca de l'Ordiguer. 

A les poques passes després de reemprendre el camí, descobrim ja quin sera la 
dominant d'aquesta excursió: la neu extremadament tova, a cada pas ens ensorrem 
fins més amunt deis genolls; després d'un parell d'hores de nedar, revolcar-nos, es
bufegar i deixar anar bastant més d'un renec per no haver portat els esquís i les 
pells, ens adonem que sera impossible arribar al peu de la canal escollida, per aixo 
decidim encaminar-nos a la canal oriental del Ticó, molt més propera a nosaltres, 
amb el dubte pero de la qualitat de la neu, gel o puré que hi poguem trobar. 

Un cop arribem a l'ombra de la paret, descobrim amb immensa satisfacció, un 
canvi brutal a la duresa de la neu, ja que les botes hi penetren sois uns pocs cen
tímetres. Aixo ens anima i amb poca estona més estem al peu de la canal. Ens posem 
els grampons i avancem decidits cap al peu d'aquell tobogan que, enfilant-se roques 
amunt cada cop, es veu més estret i dret. El que els grampons «mosseguin" molt bé 
dóna molta seguretat i rapidament acompassem els moviments. La satisfacció d'anar 
guanyant aleada i veure com es va acostant la petita cornisa carenera, ens fa obli
dar la suada que hem fet fins arribar a la neu més consistent. Quan vull fer unes 
fotografies, cal girar-se de cara a la vall i la cosa es complica bastant ja que els 
piolets no es claven tot el que jo voldria i no ho veig massa ciar; al final i després 
d'un «numeret>> que val més no explicar, aconsegueixo fer-ne unes quantes. Amb tot 
aixo, quan torno a estar en posició per prosseguir l'ascensió, sento uns crits deis 
companys que ja estan enfrontant-se amb la cornisa final. 

Un cop tots reunits a dalt estem d'acord en que ha valgut molt la pena l'esforc 
inicial, ara, pero, val més no entretenir-se massa, ja que com que fa molta calor, la 
neu s'esta degradant molt de pressa i encara ens queda tot el descens. El fem tan 
rapid com podem ja que el mitja cada cop es torna més tou i insegur: un cop a baix 
ens traiem els grampons i iniciem el retorn cap a Estana. Per demostrar el calvari 
que aixo va ser, diré només que va haver-hi un moment que la millor manera d'a
vancar era arrossegar-se per sobre la neu.i així oferir molta superficie de contacte, 
ja que intentar caminar dret com les persones normals significava ensorrar-se fins 
més amunt de la cintura. A !'arribar als cotxes a mitja tarda, no sabíem que era 
més gran: si el cansament, la gana o la satisfacció per l'ascensió realitzada. 

Jaume Sors 



UN VETERÁ A LA MOLA 

El passat 12 d'abril vaig tenir el goig de pujar a La Mola amb un vetera de 81 
anys, l'avi Miquel Altimira, i uns quants amics més; en total érem 19 de colla. 

Degut al mal estat de les pistes d'aproximació per cotxes, vam decidir pujar-hi 
pels diposits de l'aigua de Matadepera, de la urbanització Cavall Bernat, comencant 
per la canal dels Monjos, al costat de la roca de les Onze Rores, una canal molt 
bonica i desconeguda pels amics que composaven l'excursió; un cop superada la 
mateixa, arribarem a la cruilla dels quatre camins, on varem fer una petita parada; 
alla per animar la pujada vaig obsequiar amb un tallet de coca i un tros de xocola
ta, que ja és tradicional en les meves passejades amb amics. 

Pujavem molt a poc a poc per tal d'assolir el nostre objectiu: que l'avi Miquel 
arribés frese al cim. Així dones, quan ja arribavem a l'hort dels Monjos, li vaig pre
guntar: -Que, avi, com va? Ja hi tenim el peu al coll! 1 ell em contestava: -Ara sí 
que em veig dalt! 

Dit i fet, arribarem a dalt més bé del que jo em pensava; ens férem la fotogra
fia de rigor i tot seguit anarem a esmorzar. 

L'anecdota la protagonitza un cop més l'avi, dones de baixada despertava l'ad
miració de totes les fanu1ies que pujaven en aquell migdia a ple sol, fins i tot una 
senyora incredula preguntava si l'havíem pujat en cotxe al cim, ja que no podía creu
re's que l'avi hagués estat capac de pujar-hi per ell mateix. 

Per aquest motiu el protagonista de la nostra excursió baixava ben cofoi de la 
seva aventura. PER MOLTS ANYS, AVI MIQUEL! 

Joan Muntada 

L'avi Miquel dalt La Mola (Foto: J. Muntada) 



PICA D'ESTATS 

J 

Plantem la casa 
vermella. Hi ha silenci 
arran de l'aigua. 
La solitud ens sot¡ja 
per entre roes i prades. 

II 

El vent i els núvols 
deixen pas a la tarda 
i als nostres somnis. 
Exercits d'estels vénen 
pels espais insondables. 

m 

Just a trenc d'alba, 
sortim a la recerca 
de la bellesa 
del cim. El vent udola 
enmig de la carena. 

IV 

Deixa endarrera 
l'horitzó, la ceguesa 
d'un món feréstec. 
Des d'aquesta muntanya 
demana pe! teu poble. 

J osep Ramon Recorda 
Castellar, juny 1981-~ 1982 



XI EDICIÓ DE LES 24 HORES A MUNTANYA 

Els entusiastes elements del Centre Excursionista d'Olot, a la capital de la 
Garrotxa, porten onze anys organitzant un tipus de marxa totalment diferent a les 
que estem avesats a casa nostra. Es tracta, senzillament, d'estar trescant per la 
muntanya durant 24 hores consecutives ... Ara bé, com que no té cap caracter com
petitiu, s'organitza d'una forma original, per etapes correlatives, de manera que ca~ 
dascú tria les que més li agradin o, simplement, les que consideri que es troben al 
seu abast, d'acord amb la seva preparació o amb les ganes que tingui de caminar. 
Per tant, hom pot apuntar-se a fer una etapa, o dues, o tres, etc. I, si se sent amb 
prou empenta i dedicació, pot apuntar-se a totes (cada edició consta sempre de sis 
etapes, com a maxim). Aquesta fórmula tan original presenta, pero, una colla de 
problemes, el principal dels quals és el del trasllat deis participants. Com és de 
suposar, a cada final d'etapa hi ha persones que pleguen, al mateix temps que n'hi 
ha d'altres que comencen I'etapa següent. Cal, dones, un servei d'autocars que facin 
de llancadora entre els diferents finals d'etapa, els quals -evidentment- han d'arri
bar-hi amb una puntualitat sui:ssa. Jo he pres part en dues edicions, i. us puc asse
gurar que aquesta puntualitat imprescindible mai no ha fallat, malgrat la mala fama 
que tenim al nostre país en aquest tema. 

A més a més dels trasllats, l'organització preveu llocs d'avituallament, sobretot 
a cada final d'etapa, tant amb begudes com amb menjar. Alguns d'aquests avitua
llaments són increibles: carn a la brasa, botifarres, pa amb tomaquet, porrons de vi, 
fruita, etc. A l'edició d'enguany vull destacar la xocolata desfeta, amb melindres, que 
vam trobar sota mateix de les rones del castell de Milany, a 1.500 metres d'altitud, 
en una zona coberta per més d'un pam de neu pols! 

No cal dir que en un lapsus tan llarg d'hores, us podeu trobar en qualsevol 
situació inesperada. En aquesta darrera edició, la sortida tingué lloc al passeig d'en 
Blai, davant mateix del local del C. E., a les 2,15 de la tarda del dissabte dia 18 de 
gener de 1992. Abans, pero, ens havia estat ofert un piscolabis per tal de no sortir 
de buit. El temps es presentava magnífic, amb un bon sol, encara que l'aire era 
fresquet, com és d'esperar al mes de gener (sempre se celebra aquest mes). Per ter-

Els onze participants que van fer les sis etapes (Foto: CEO) 



reny suau, entre conreus i bosc, vam fer cap a Sant Privat de Bas (540 m.), des d'on 
vam emprendre la segona etapa, la qua! ens va menar al Pla Traver, sota el puig 
Cubell (1.310 m.), després de superor el recargolat i espectacular caminoi del salt 
de Sallent. Aqul vam trcpitjar les primeres clapes de ncu. Una baixada continuada 
ens deixb. al poble de Vidra (980 m.). 

La teroera etapa, ja completament de negra nit, pero amb una !luna plena sen
sacional, ens Céu travessar la serra de Milany, amb pujada inclosa a les runes del 
cast.ell, i davallar a Vallfogona de Ripoll~s, després d'uns 15 Km. amb un pam de 
oeu, de mitjana, i una espessa boira al fons de la vall. La quarta etapa travessava 
la serra de Puig Estela (1.195 m.) i ba.ixava a Sant Joan de les Abadesscs (770 n>-). 
La cinqucna, s'enfilava vers el turó de Castelltallat (1.100 m.) i finia al poblet de 
Sant Salvador de Bianya (600 m.). En aquest tram ja v~rem tenir novament la com
panyia d'un bon sol. Per la vall de Biaoya, la sisona i última etapa anava a trobar 
el pujador que du a !'ermita de Sant Miquel del Mont (790 m.), un bon mirador de 
la comarca. Una sobtada beixada pcr un base de sureres ens deixava al pla i, un 
oop travessada la riera de Riudaura, tornavem a ser al punt de sortida, al centre 
d'Olot, exactament a les 2, lo de la tarda del diumenge dia 19 de gener ... Com a 
cloenda, un altre piscolabis, pero molt complet:, i les fotas de rigor, els comcntaris, i 
les preguntes sobre la propera edició ... 

Per aquella que puguin cstar-hi interessats, heus ací wt resum: 'l'emps total de 
marxa previst 19,15 hores. Temps perdut previst 2,20 hores. Temps de descans entre 
etapcs 2,25 hores. Temps total 24,00 hores. La distancia rccorrcguda fou d'uns 78 
Km., amb un desnivcll aproximat de 3.500 metres, de pujada i de ba.ixada, cosa que 
representa un esfory superior a la clássiea Matagalls-Montserrat. 

J. M. Torras Uomet 

' ' EXPRESSIO FOTOGRAFICA 
En aquest any 1992 es celebra !'arribada a la meta del transcurs d'un llarg 

caminar duraot cent aoys. És una celebració orgull de tats els castellarencs nascuts 
a l'ombra de la ·Catedral del Vall~s•, el nostre temple parroquial. Ara fa una centú
ria que s'a.ixecb., gracies a una parella de bons patriotcs catalans i estimats castella
rencs, que donaren a Castellar una de les joies més preuades del Vall~s Occidental; 
aquests grans personatges foren la marquesa Erru1ia Caries i el scu marit. 

Avui les campanes del nostre temple anuncien amb el seu dring,aquest grao 
esdeveniment, i també sonen un toe per tots els que a l'obrir els ulls per primera 
vcgada veieren la majestuosa silueta del temple. En el seu cloqucr, també, i amb el 
repic de les campanes, donen la benvinguda a tots els que durant aquest llarg pele
grinat.ge ens han honrat instal·lantrse als peus del nostre i scu temple. 

Aquesta celebració es fa amb una diversitat de temes, que tant poden ser po~
tics, articles histOries de la vida del temple, arguments filosbfics o composicions que 
passen pel damunt de tota manifestació social i humana, eom és l'alcament espiri
tual cap al firmament, com a.ixí enscnya el camí !'afilada silueta de l'cstilitzat cam
panar. Tot.es les manifestacions adherides a tan important esdeveniment deis pri
mers cent anys de vida del nostre temple, poden quedar reOectides ampliament en 
cada un deis conceptes que per tal finalitat s'han expressat. Pero, amb el tema fo· 
tografic, tal vegada és una de les poques contribucions que ben poc hi pot donar 
l'enquadrament que el cas es mereix. La imatge fotográfica, pcr assolir el prestigi 
que aquest medí de oomunicació hi pugui donar el ressb que l'esdeveniment dema
na, no hi val l'adagi «Val més una imat.ge que cent paraules•; aquí per poder donar 
el relleu que el fet li pertoca, són necess~ries varíes imatges fotogril.fiques pcr donar 
una bona .expressió fotográfica•. 

J. Pou 



BffiLIOTECA 

Primera relació en línies generals deis llibres que disposcm la Biblioteca 
del nostre Centre. 

Indrets del Pirineu 

Pirineu Catala: 11 volums. 
Pirineu Andorra: 4 vols. 
Pirincu d'Osca: 22 vols. 
Pirincu Ba.sc-Navarres: 2 vols. 
Pirineu Franc~s: 2 vots. 
No monogrAfics: 17 vols. 

lndrets del Principat 

Vegueria I: Vallb (10 vols.) i Mares
me (2 vols.). 

Veguería Il: Empgrda (1 vol.), La 
Selva (1 vol) i Garrotxa (14 vols.). 

Vegueria m: Alt Camp (1 vol.). 
Vcgucrio IV: Priorat (1 vol.). 
Vegueria V: Baix Ebre (1 vol.) i Tcr-

ra Alta (2 vols.). 
Vegueria VI: RipoUcs (8 vols.), Oso

na (15 vols.) i Cerdanya (2 vols.). 
Vcgucrio VII: Bcrgueda (12 vols.), 

Solson~s (1 vol.), Anoia (5 vols.) i 
Bages (4 vols.). 

Vegueria Vlll: Urgell (2 vols.). 
Vegueria IX: Val d'Aran (3 vols.), Pa

liara Jussa (4 vols.) i Alt UrgeU (3 
vols.). 

No monogn\fics: 17 volums. 

Varia 

Indrets del País ValenciA, 12 vols. 
Montscny, 9 vols. 
Montscrrat, 10 vols. 
Península ~rica i illcs Canilries, 29 

vols. 
Santuaris i Esglésies, 39 vols. 
Alps, 15 vols. 

Paleontologia, 6 vols. 

Geografia, 68 vols. 
Tecruca a muntanya, 41 vols. 
Expcdicions i altos cotes, 49 vols. 
Indrets de les illes Balears, 2 vols. 
CAmping, 6 vols. 
Els Castclls, 9 vols. 
Esquí, 11 vols. 
Escalada, 16 vols. 
Espeleología, 24 vols. 
Refugia, 4 vols. 
Zoología, 37 vols. 
Hornea de gesta, 9 vols. 
BotAnica, 50 vols. 
Temes d'excursionisme, 23 vols. 
Arqueología, 14 vols. 
RomAnic, 30 vols. 
Artcs1mia i arquitectura pgpular, 14 

vols. 
Ecología i medi ambient, 35 vols. 
:Mineralogía, 4 vols. 
Hist/Jria, 12 vols. 
:Medicina i salut, 10 vols. 
Geología, 13 vols. 
Astronomía, 7 vols. 
País Base, 19 vols. 
Castellar i rodalies, 55 vols. 
Rcgions del Planeta, 24 vols. 
Pies d'Europa, 8 vols. 
Literatura, 25 vols. 
Etnograf~a i folklore, 26 vols. 
Diversos, 59 vols. 
Fotog:rafia, 13 vols. 
Meteorología, 3 vols. 
Itineraria de la natura, 34 vols. 
Montsec, 5 vols. 
Viatges, 4 vols. 
Sendera, 34 vols. 
Biología, 11 vols. 
Guíes alpines, 61 vols. 

Abans de sortir, informa't. També faros natura. 

Joaqulm Castany, Bibliotecari 



CONSELL COMARCAL 
DE LA VALL DEL RIU-POLL 

El proppassat día 4 de gener de 1817 es va celebrar la reunió anyal del Consell 
amb l'assistllncia d'un nombrós públic, coro sempro. 

La junta actual és la que es detalla a continuació: 

President 
Sots-president 

Seeretari 
Tresorer 

Vocal Secció Esquí 
Vocal Sccció Muntaaya 

Vocal Secció Espeleología 
Vocal Sccció Infantil 

Vocal Secció Alpiniame 
Vocal Secció Fotografia 

Intend~ncia Campaments 

Sr. Pere Turó 
Sr. Andreu Dre<:cra 
Sr. Emili Coma (,) 
Sra. Car-Mina 
Sra. Cel-i-a Munt 
Sr. Es teva Vall 
Sr. Viccn~ Avene 
Sra. Núria Pla 
Sr. Jordi Roca 
Sr. Antoni Cingle 
Sr. Roger Font 

Obrll'acte el sonyor Turó amb unes breus paraules i passa la paraula al senyor 
Coma (,) que llegí !'acta anterior. Es feu un resum de totos les activitats de l'any i 
la senyora Car-M:ina presenta l'estat de comptes. Després s'obrí el tom de precs i 
preguntes que !'enceta el senyor Rius wt exposant les necessitats medi-ambientals 
de la nostra Vall del Riu-Poll. 

El senyor Pujo! feu una intervenció fent referencia a les millores aconseguides 
a través de l'administració vers !'afer Riu-Poll. 

Una intervenció destacada fou la del senyor Puig, que afirma que mai hi havia 
hagut una junta tan junta i ajustada a l'entitat i taat junta a l'Ajuntament. 

El scnyor Altell record& que a la darrera assemblea del Consell el senyor Scrm 
demana una actualització del sistema interactiu on la dinamica faci possible actuar 
de manera coordenada. 

ReplicA el senyor Tartera dient que la situació havia entrat en una vessant on 
la tond~ncia era arribar fins a la plana. 

Una gran aportsció fou la de la senyora Carena, que sol-licita una campanya de 
prevenció per lluitar contra la processó d'orugucs que s'enfilen penitentment pela 
arbres. 

El senyor Pitia! Cim dernana més activitats en la secció de Muntanya, adduint 
que si no s'intensifiquen més les activitats no incremcntarem el nivel! de preparació 
per fer el Degollagalls-Montcerdat. 

•1na1ment es clogué l'assemblca, tot remarcant la pres/mcia de socia legendaria 
com els aenyors Arabel Coll, Alfons del Caml, Juat al Port, Prud~ncia Congost, Dde
fons Clot, Eudald del Pie i Roe Sostro. 

Aqueot artiele ha estat eecrlt per passar una bona eotoneta, nomée pretenent rar 
veure la relacló que té 1 ha tingut oempre l'homo 1 l'entorn. Alxb ea veu eopeelalment 
en et. noma i eop.oms.. Aquí han estat muntats el• nom.t i cornoma d'Wl& manera di· 
·vertida i qualsevol acmblan~ amb la realitat é8 pura ooim.:i.d~ncia. 

J. GALÍ 



RECICLAR PAPER 
Avui en dia una de les etiquetes que podem dur a sobre és la d'ecologista ... i 

que vol dir aixo? Si l'ecologia és, segons definició de diccionari, «la part de la biolo
gia que estudia les relacions dels éssers vius amb llur medi i la seva unitat d'estudi 
és !'ecosistema», una persona ecologista és aquella que respecta tant aquestes rela
ci.ons com el mateix ecosistema (som part d'aquests «éssers vius••) i per tant s'interessa 
per mantenir l'equilibri entre aquestes relacions. 

La nostra especie, malgrat que el tant per cent que s'autodefineix com a ecolo
gista s'incrementa extraordinariament, fa molt temps que no mira ni per la resta 
d'éssers vius, siguin animals o vegetals, ni per !'ecosistema en que convivim uns i 
altres ... La manera d'aconseguir-ho ha estat tan amplia com possibilitats ha donat 
la tecnologia i la ciencia i maneres com aplicar-les s'ha imaginat la raó humana, 
que tan aclaparadorament ens distingeix de la resta d'éssers vius. El problema es 
presenta quan el benefici que traiem suposadament de manipular l'entorn es con
verteix en pezjudici, com l'esgotament dels recursos naturals que més necessitem per 
fer funcionar tot el que hem muntat, i els residus ... ai, els residus ... per una banda, 
les múltiples contaminacions que provoquen i per l'altra, que en fem? 

Ara ja comencen a invadir-nos el nostre espai de casa que acuradament mante
nim net, i ens molesten els narius ... correm-hi tots, a buscar la solució. La qüestió 
no esta en el fet de produir residus, sinó en ser capacos de produir-los pero també 
d'absorbir-los ... inclús en un 
ecosistema es generen residus, 
pero com a bon sistema viu 
que és, tot esta previst i hi ha 
el grup encarregat d'absorbir
los, ja sigui eliminant-los o 
reciclant-los ... Magica paraula: 
cal que substituim la idea de 
«llencar» per la de «reciclar». 
La llastima és que aixo ens ve 
de nou i és perque no tenim, 
en el nostre registre mental, la 
relació «consumir i reciclar••, 
sinó «consumir i llencar», de 
manera que hem arribat al 
punt que llencem més del que 
som capacos d'abs.orbir, i tren
quem així aquell equilibri. 

Que cal fer? Equipar in
dustrialment el que calgui per 
aconseguir «reciclar>• (i en úl
tim extrem, si no es pot reci
clar, «eliminar»), pero també 
aconseguir conscienciar, fer 
entendre i implicar a tothom 
en aquesta necessitat de reci
clar. Com podem apuntar-nos
hi? Reciclant des de casa ma
teix i des de les entitats fins 
on es pugui tot el que consu
mim, o si més no, preparar-ha 
per tal que ho reciclin. Per El hose, el gran damnat 



exemple, hi ha un producte que tothom (no hi ha límit d'edat en els oonsumidors i 
inclús els ordinadors l'utilitzen!) fa servir: és el paper, fantastic invent, oí? Quants 
quiJos podcm arribar a consumir-ne individualment, amb la utilitat que sigui, a la 
setmana?, i al mes?, i qué en fem? Elllencem dins la oossa que ben lligada duem al 
carrer i ens recullen els esoombriaircs per dipositar-los en un aoocador. Oí que ara 
ja sabem col·laborar amb el reciclatge del vidre duent-lo als iglús? Dones por que no 
comencem a fer el mateix ainb el paper? No és que ens hágim de fer el paper a 
casa, ru inventar el reciclatge de paper (per sort molts productos de papar són de 
paper rcciclat), sinó col-laborar, participar i facilitar-lo afegint-nos a la cadena: guardar 
el paper que utilitzem per donar-lo a qui el recull (no ho fan els de Colonias i Es
plai?H corummir paper reciclat, que és tan útil com el paper normal només que en 
comptcs d'estar fabricat amb la cel-lulosa ext.rets. deis arbres ho esta amb paper vell, 
ja usat, aix.f de simple. 

Ai.Jó dones, por que no escriure en papcr reciclat, o publicar butlletins, revistes 
i diaris en paper recicls.t? (Per sort, també ja n'hi han). No s'hi val dir que costa 
molt, tot és qücstió de plantcjar-s'ho, cstudiar-ho i, el més importont, voler actuar 
d'aoord amb el que vol dir estimar i respectar la natura encara que el resultat no 
sigui tan •oo,bonic i barato•, si és que rcalmcnt fos aixi. Una entitat excursionista 
que dcmostra el seu respecte a la natura d'una manera tan directa com con\tiure i 
aprendre i ensenyar a conviure amb fentorn natural, lambé pot actuar aix.f fent sen'ir 

· paper reciclat administrativamcnt cara cndins i cara cnfora en tot el que publica ... 

Ester Planas 

LLEGENDA DEL CIM D'ESTELA 

Enlla d'cnlla s'albircn cls dos turons gcgants, 
capblancs de ncu i gla9. hicrátics cstadants, 
vigies permanents de cimes i de valls, 
pollancres engruixits, genels sense cavalls: 
Estela i Roe d'Auró; bcssons rnés que gcrmans. 

A sota hi ha Tagast, Corbera, Espinalbet ... 
i enlla la Figuerassa i can .Maurí i I'Estret. 
Farcit tot de viaranys, de fonts d'aigua riallera; 
i el Metge de cristall que salta amb dringadera, 
bollugadís, luxós, tot fcnt camí inquiet. 

1 a l'altra banda, estrep abans que obri la pla-
na. 

la sorra de Qucralt, la scrra bcrguedana. 
1 lluny, cap a ponent, el Pi, símbol perdut, 
amb el rebrot humil de nova juvcntut. 
1 tants i tants veral.s: el meu petit Nirvana! 

Cim d'&telu 
!Foto: J . Sabater) 

Extrel del Uibre registre diposital al cim del Cogu)l6 d'Estcla pel Club d'Esquí Bergue
da, el 23 de novembre de 1986, amb motiu del XXV aniversari de la col-locaeió de la Creu 
d'Estela i retirat, amb tots els seus fulls plens, pcl Grup de Muntanya del Centre Excursie>
nista de Castellar, en el decurs de la sortida efectuada el passat 8 de ma.; de 1992. 

Aquest llibre, un oop arraQjats els desperfcctcs que prcscntava, ha est.at ret.ornat a 
l'entitat bcrgucdana. 



CENTRE EXCURSIONISTA DE CASTELLAR 

SECC!Ó 

B ii ii BICICLETA TOT TERRENY 
U U MOUNTAIN-B!KE 

DIUMENGE 12 D'ABRIL A 2¡¿ DE 9 DEL MATÍ 

¡ero SORT!DA Total : 25 km.= 
\CCAl · Jocquim Castony 
PARTICIPACIÓ 23 BICICUSTES Al ~TIR OEl C.E C. 

j JAUME JJLIANA - EOUARO SU61RANA ·MARC CARRERAS 
o JOSE!> ALFORJA - ALEX ROMERO-JERONI OlLER - RAUt 

OOMENECH - VICENC SAMPERE - FRANCESC PELACHS 
ALFONS LORENZO · JORDI GARCIA- TOI\1 GONZAlEZ -
RI::A.~O BORJABAO · ANTONIO GONZAI.EZ - PERlE SlloOI 
RAMOtl ClAPERS - ANASTASI AROERIUS- JOSEP M2 
RODRIG:JEZ - MARC RODRIGUEZ - FERRAN MAR! IN- Pore 

1 i fill FELIX lLUCH . 

· lJINERARL Castellar - Coll de Canyelles 
Tres Pins - Sant Sebastia -Can Sallen! 

; de Gallito - Serra de la Codina- Parany 
del Boter- Catafau - Serra de Pinós (o 
Carena de Canyelles )- Castellar . 

• 

(~' 
1 j 
• • 

,..¡~ ... ·- ¡ .. ' • " u ;. ' 

.. 



PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 
MM i:a.fon::oac:ió 

~ Aclivi..U • rapartat de:: 

1, 213, De rel'ugi a refugi Grup Juvenil 
7, dijoua Utilitzeu la peJ.líeula adcquada 

en cada momen" Grup Fotográlic 
10, diumenge camínada Popular P~5 

Grup Infantil 
Grup Juvenil 

11, dJUune Reunió Vegueries del Vall~s Notician del Centre 
17, dlumenge Aplcc de Castellar Ve U Seeeió B'IT 

Grup Infantil 
Grup Juvenil 

24, diumengo Cicle •Mo·ntser-rat coma prctext• 
Travcssia de les A'-ru11es Crup de Munt.anya 

30, dlsaabte Excur&ó d'Aita Muntanya 
al massls del Pcdraforca Crup de )!untanya 

7 dejuny Cicle -.."1ontscrrat oom a pret..ext.-: 
Els Pollegons, Picea del Uibre, 
MontgrOs i t<>rrent de Migdío Crup de Muntanya 

TENIM NOTÍCIA DE ... 
• X1 Marxa i Aplcc Excursionista de Veten1ns de Catalunya: Dia 10. Collsaca· 

bra • Tovcrtet. Equips de 2 o 3 oompnncnts que poden anar ooompanyats per tree 
persones 1iguin o no veterans. La llargada és de 13,433 Km. i el desnivell máxim de 
328 m. de suau pujada. Org.: Agrup. Cultural Folkl~rica Barcelona, telHon 318 85 37. 

• Caminadcs populars: Dia 1: Súria (tolbfon 869 68 01}, La Pobla de Lillct, 22 
Kms. (telbfon 823 60 11), XIII Castell de Gurb (LeiHon 889 01 52), Sender de les Qun· 
tre Ennites de Sant Joan de les Abadesscs, 20,122 Kms. (LelHon (972) 72 00 78). -
Dio 3: Avill (telefon 823 00 00}. Cases Noves de !'!oda de Ter (tcl~fon 854 02 84). -
Dia 10: Saglls, 18 Km. (Lelefon 825 06 84). MonL·rodon de Taradcll, 20 Km. (telefon 
887 08 38). Travessa Matagalls · Vic, 45 Km. (Lel~fon 885 29 60). - Dia 16: V Cami· 
nada Nocturna «Nit de Lluna Plena• de Taradell, 16 Km. (LeiHon 880 04 78). - Dies 
16 i 17: Marxa RomAnica de Resis~ncia de NavAs, 80 Km. (telefon 839 05 38). -
Dia 17: Puig-reig (tclHon 829 0166). X Caminada de Les Guilleries de Sant JuliA. 
20 Km. (telHoo 888 72 72). - Dia 24: Gironella (telHon 825 12 4 1). Club Tennis Vol· 
trcgl\, 20 Km. (LeiHoo 857 10 01). Verdagueriana do Folgucroles, 12 Km. (Leléfon 
888 73 47).- Dia 31: Berga (tc!Hoo 821 00 32). Sant Miquel Xio-Puiglagulla, 12 Km. 
(teiHoo 203 28 96). Manlleu · Cabrera, 20 Km. (tclbfon 851 02 89). 

• Curse<& cap de setmana al Montscny. Dies 9 i 10: Estudiem els artrl>pndes 
terroatrca. - Dia 16: Oidactica de la interpretació del pnisatgc. - Oies 30 i 31: 
Astronomia. 

• 39 Cross del TorLell a can Dcu de Sabadell, dia 10. - Ciclo d'excursions de· 
dicat a la segom• i tercera generació, dia 24: Matinal al Montseny. 

• Festa de la Can~ó. de Muntanya, dia 31, a Sant Joan de les Abadcsses. 
• Esquí de munLanya. Dies 1, 2 i 3: Pie de Garmonegro (3.051 m.), Vall de Tena, 

dificultat XXX. - Dies 9 i 10, Pie de Subenulls (2.949 m.), Pallars SobirA, dificultat 
XX. - Oies 16 i 17: Pie de Posets (3.375 m.), pcr Viadós, Alto Cinqueta, dificultat 
XXX, org., C. E . Tcrrassa. - Dies 1 al 3: Monteixo (2.903 m.) i Pica RQja. Dies 9 i 



10: Vallhlvierna (3.067). - Dies 16 i 17: M11Ueres (3,010). - Dies 23 i 24: Ratera 
(2.858). - Dies 30 i 31: Ventolau (2.849 m.), org., C. E. Grllcia. 

• L'aventura seg11int els Gr. Dios 1, 2 i 3: CirCilit per la variant del GR 4: El 
GR 4-1. Santuari de la Q11ar, Sant Jauroe de Frontany~. Sant RomA de la Clusa, La 
Nou, Bomldll, 54,290 Km. - Dia 17: Tram Sarral • Poblet., 22,660 Km. - Dia 24: 
Les Gor~ del Cardener. Pe\ GR-7, prop de Sant Lloren~ deis Morunys, org., UES. 
Secció de Sendera GR. - Dia 10: Tcrrassn • La Jonquera, trnm El Sallent de Santa 
Pau-lleuda, 20,374 Km., org., C. E. Terra.sll8, C. Senders GR. 

• Camps de treball i activitata pcr a joves: Arqucologia i patrimoni arquitcctl>
nic. Protccció de la natura (tasques de netoja, recuperoció de camins, manteniment 
d'itineraria, repoblació forestal, etc.). Aoció comunitllria. Coneixement del pala (GR· 
92 Mediterruni, prllctiquea de muntanyisme seguint els camins deis ramata trans
humants, descens del riu amb rais coostruits pels participanta, etc.). Tecniquet es· 
peclfiques (fotogralia Era Val d'Aran, iniciació ala diferenta esporta d'aventura, 
escalada, iniciaci6 al surf de vela, etc.), org., lnstitut Catalll do Serveis a la Juoven· 
tut de la Geoeralitat de Catalunya. 

• Xerrodcs na tura i medi amblcnt. Dio 8: Urbonisme i medi ambíent. - Dia 
15: Programa de medi ambieot do I'A,juntament de SabadcU. - Dia 22: Campanya 
de seguiment de les migracions de Garraf, org., ADENC Sabadell. 

• Cicle pcr con~ixer lo natura. Dia 9: Vo.roma del mese. - Dia 9: El torrent de 
la Tosca. - Die 16: Fosques boscúries del Montseny. - Dia 24: Les gorges de l'a· 
gonia. Cardener. - Die 30: Cargo!, treu banyal Vall~. org., UES ADENC. 

• XlTT Concura estatal de fotografla. Temes: Uiure i Martorellea. Qualsevol !Ac
nica a partir d'un positivat en blanc i negre. Terrniní: 18 de juny. Org., Agrupació 
Fotogrllfica Martorelles. 

• Xlll Concurs de Fotografia de Sant Joan de les Fonts. Blanc i negre, color i 
infantil. Tema Uiure. Terrnini, 5 de juny, org., Escola Municipal de Belles Arta. 

• Cursct d'iníciació a la fotcgn¡fia al C~mera Club Sabadcll. Dies 6, 8, 18, 15, 
20, 27 i 29. 

• X Premi Montseny. Certamen poetic. Treballa literaria en vera sobre temes 
que facin referencia a qualscvol aspcete de la muntanya del Montseny o de la scva 
geot.. Termini d'admissió: 1 de juny. Únic premi de 100.000 pessetcs. Org., Associa
ci6 Amia; del Montaeny. 

ACTIVITATS DELS GRUPS 

CRUP INFANTIL 

• Dia 10: Participació en la Caminada Popular de Castellar del Valles. 
• Dia 17: Participació en l'Aplee de Cattellar Vell. 

GRUP JUVENIL 

• Diee 1, 2 i 3: Del retugi l.Juís &tasen ·del Pedra!orca (pernoctaci6), al 
refugi Delgado Úbeda de la seiTa d'Ensija (pemoctaci6), passant por coU de Tra· 
pa, i retom a Saldes. Es farA, a més, alguna petita excursi6 pels voltants. 

Deapla¡:aments amb cotx.es particulars. 
Vocala: Joan Parera (telefon 714 54 53) i Roger Rocavert (telefon 714 80 41). 
• Die 10: Participació en la Caminada Pop ular. 
• Dia 17: ExCilrsió a Castellar Vell per participar en l'Aplec. 



GRUP DE MUNTANYA 

• Día 24: Cicle de sort.ides matinals Mont.serrat com a pretext. Vuit.ena sor
üda: Roca Foradada, travessia de les AguiJe., la Porlella. lt.inerari: Can Ma¡:a
na (673 mctrea), Sa.nt Pau Vell, ooll de Cuirl6, roca Foradada, Portell Estret o ooll 
d'Agulles, coll de les Bessones (1.010 metrea), collet SenatJ<olagulla del Capdamunt, 
coll miranda de les Bolgues, la Portella, ooll de Cuirl6, can Ma¡:ana 

Horca de caml: 4 (aproximadament). 
Es tracta d'un rccorregut, matinal, amb poques dificultsts. 
Punt de reunió: aparcament enfront de can Ma~ana, a dos quarts de 8 del matí 

(en punt). 
Hora de rewm prevista a Castellar, entre les 13 i les 13,30 hores, per tal do 

poder essisUr als uc;tcs commemoratius al XXVb. aniversari del moviment de Colo
nies í Esplaí. 

Vocal: Jaurne Torrens, telbfon 714 55 42. 
Oía 30: Excursió d'alta muntanya al ma88ía del Pedratorca. 
TUncrari: Refugi Estasen, costes d'cn Oou, Pollegó Inferior, enforcadura, Pollegó 

Superior, Caldcrcr, tartera i refugi Estsscn. 
Excursió de ccrta duresa i dificultat. Cal saber rappelar i grimpar bé. És ím· 

prescindible l'equip personal de rappel, ja que el desccns del cim del Pollegó Inferior 
cap a l'Enforcadura es rara amb aquest sistema. 

Deapla¡:runent amb cotxes particulars. 
Vocals: Jooquim Castany, te!Hon 714 69 85, i Jaume Sors, teiHon 714 32 15. 

Properee activitats 

• Día 7 de juny: Cicle de sortides matinal& Montserrnt com a pretext.. Nove
na i óltima excuraió: Els Polleg~~ns, Plccs del LUbre, Monlg<Os i t.orrent del Migdia. 

Vocal: Jaumc Torrcns. 
• Dies 4 i 5 de julio!: ExcU1'8ió d'alta muntnl\yo. VaU de Denasc (Essera), port 

de la Glera, pie de Sacroux (2.675 metres). Vocal: Poro Cardona. 
• Dice 18 i 19: ExcU1'8ió d'alta muntanya. VaU de Molieres, ooll de la Garbo

sa, tuc de la Cerbosu, La Forcanada (Mall dels Puis) de 2.881 metrcs. Vocal: Jaume 
Torren a. 

SEOCIÓ BTr (Bicicleta tot terrcny) 

• El dia 17 de maig de 1992, Aplee de Castellar Vell, la seeció de B'IT partici
para en el programa de la fests. Al matcix tcmps inaugurarem ofieialment aquesta 
seeció. 

Es Caran dos recorreguts: 
ltinerari A: Aquest més curt, pensat per ala joves i persones que no voleo molts 

quilbmetaw. Passarll pcr Castellar, can Barba, MolC d'cn Busquets, can Massaguer, 
Cast.ellor VoU (una 8 Km.). 

Scrt.ida a dos quarts de 10, arribada aproximado a les 11 hores a Castellar Vell. 
Itlnerori B: Per bicicUstes amb més marxo. Aqucst Cara Castellar, El Mariner, 

can Morera, con Cladella, can Mareel-lf, La Salut, molí de l'Arnat, can Massaguer, 
Castellar Vell (d'uns 25 Km., aproximadament). 

Sortida, a dos quarts de 9 i arribada a les 11 a la festa. 
Punt de aortida: Paü del CEC. 
Tornada: Per l'itinerari A, a les 12, aproximadamont. 



GRUP FOTOGRÁFIC 

• Dia 7: Sobre el tema Utilitzeu la 
pel-lícula adequada per a cada mo
ment?, ens donaran interessants orienta
cions els nostres amics Francesc Esteve i 
Jordi Serra en el transcurs de !'habitual 
tertúlia fotografica que comencara com de 
costum a les 10 del vespre. 

També hi haura l'entrega de premis 
als guanyadors del primer ·trimestre del 
concurs anual de fotografia. 

• El veredicte del Camera Club Saba
dell del dia 30 de marc fou el següent: 

Grup A: 1, Jaume Calsina, 38 punts; 
2, Josep Sors Olivé, 36 punts; 3, Joan 
Muntada, 35; Josep Sors Badia, 33; Car
Ies Calsina, 28; Jordi Garras Lleixa, 28; 
Francesc Vilaclara, 27; Ricard Prieto, 27; 
Leandre Muntada, 25; Jordi Garras S., 21; 
Joan-Marc Comas, 19; Manel Varela, 18; 
Baldomer Farera, 17; Josep Sala, 13; Jo
sep M. Ferrer, 13; Enrie Solano, 10. 

Grup B: 1, Josep Miquel Badia, 26 
punts; 2, Dolors Perich, 26; 3, Ramon Cap- Autor premiat Grup •A», primer trimestre 
devila, 24; Guillem Díaz, 20; Olga Julia- Autor: Jaume Calsina 

na, 19; Joan Farera, 16. 
• Recordem que el dia 13 de juny acaba el termini d'admissió de fotografies pel 

concurs que es fa amb motiu del centenari del nostre temple parroquial amb l'únic 
tema, evidentment, del temple. No deixem per última hora el fotografiar-lo des dels 
molts llocs que es pot fer. 

NOTICIAR! DEL CENTRE 

MILLORES AL .LOCAL 

Continuant la informació que en el butlletí núm. 297 del passat mes de febrer 
feiem de les obres de millora del local, us fem saber que amb la substitució de la 
cortina d'entrada al local per una porta vidriera envernissada i els acabats de pin
tura adients, junt amb les obres en aquell número explicades, donem momentania
ment per finida aquesta fase de millares. 

Si amb elles aconseguim, principalment a notar-ho l'hivem vinent, millorar la 
temperatura ambiental del local, haurem assolit' una meta anys ha desitjada; si la 
col·locació de la porta i l'arranjament de la solera del sostre no són suficients per 
augmentar la temperatura, l'any vinent, si el pressupost ens ho permet farem el 
que estigui al nostre abast per tal d'anar millorant el local fent-lo més acollidor. 

Aquests són els nostres projectes que esperem mereixin un bon acolliment per 
part de tots els socis, als quals, en definitiva, van adrecats i de qui, recíprocament, 
n'esperem el recolzament i ajut. Per aconseguir-ho, l'actual equip directiu pensa 
esmercar-hi esforc i dedicació. 



REUNIÓ DE VEGUERIA 

El vinent dia 11, eeguint el tom rotatiu de reuniona menauaJ.s de les entitata 
excursionistas que conformen la Vegueria del Vallbs de la FEEC, tindra lloc a les 10 
del vespre al no.stre estatge aocial la trabada amb ela representanta de les entitota 
del Vallbs i el veguer aenyor Joscp Barberá. 

El president, en nom do tota la Junta Diroctiva, ho posa en c:oneixement de 
t.ots cls socia per tal que tots aquella que estiguin interossats en ser-hi presenta pu· 
guin fer·ho lliuramcnt i, aixJ, amb llur pres~ncia, donar móa relleu i caliu a !'acta. 

JA TENIM LES SAMA.RllETESI 

A més de les samorrctes amb el dibuix del Qujm Castaoy, tenim polos, foulards 
i cintes pe! cap amb l'cscut del Centre. De totes talles i di-roraoa colora d'llltima mocla. 
Aro és !'hora d'usar-ho i de lluir-ho. Afanyeu-vos a wnir a comprar-ne obans no s'aoabi 
In vostra talla. Us cspcrem ela divendrcs de 10 a 11 del vcsprc al local del material. 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTMTATS DEL PASSAT MES DE MARC 

CRUP INFANTIL 

Júlia 

Dia 1: ExcuTSió matinal a In canal Freda (rodalies de La Mola). Blanca Bios· 
ca, Núria Biosca, Anna Font, Alba Lletjós, Oriol Lletjós, Sergi Lletjós, Eduard Subi· 
rana, amb 5 persones mós i els vocals Ramon Vila i 1'eresa Rourn. - Dia 15: Ma
tinal al Pulg de la Creu. Mart.a Badia, .Meritxell Badia, Mont.scrrat Basterretxea, 
Blanca Biosca, Nllrin Biosco, &ger Cubi, Caries Díaz, Natlllia Do~ncch, Anna t'ont, 
Sara Gaodia, Alba Lle\jós, Oriol Uetjós, Sergi Lletjós, Jordi Mas, Mireia Nllñcz. Nllria 
Nllllez, Roger Ruiz, Jonn Ruiz, Montserrat Rusincs, Cristina Vall~s. Daniel Vall~a. 
Roscr Vilar, amb 16 acompanyanls més i els vocals Guillem Dfnz i Ramon Mas. -
Dia 29: Excursió a CMiellie~ol. Marta Badia, Blanca Biosca, Nllria Biosca, Roger 
Mi, David Farell, Sara Gandia, Mireia NúJ!et, Nória NúJ!et, Oriol Papell, Eudald 
RecordA. Joan Ruiz, Roger Rui:t., Montserrat Rusines, Oriol Sabater, Eduard Subira· 
na, Anna Ventura, Roser Vilar, arnb 19 excuTSionistes m~ i els vocals Joan Sabater 
í Jo""p M. Biosca. 

GRUP JUVENIL 

Dia 1: Excursió a la eova del ManeL Mane) Jíméoez, lolonda León, Elsa Llo
ret, Noa Pont i Laia Rocavert, amb els vocals Nórin GcnnA, Montserrat Sahater i 
Rogcr Rocavert, j11nt amb lolsnda Garc!a i Isabel Garcfa. 

ENTORNS DE CASTELLAR 

Dia 1: Matinal: Castellar, casalot de la Jofresa, dolmen de serra Caballera i 
Castellar. Jaume Sors, Ester Planasi Josep Sors B. Prospecxió itinerari excuraíó 



infantil (Sant Lloren~ del Munt). Caus d'en Dorra, canú de la canal de 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, Jaume Torrens i Ramon 
Vila. - Dia 7: Serra de l'Obac: Alzina del Salari, pins de l'Enric, les pinasses del 
Mal Pas, puig Andreu, sot de l'Infern, coves de Mura, avene del Llest i font deis 
Traginers. Isidre Cabedo, Marcel Genna i Pere Vives. - Dia 8: Matinal a la font de 
les Fogueroses, roca Encavalcada, collet del Llor, etc., des del Marquet. Ramon Vila, 
Teresa Roura, Maria Olivé i Josep Sors B. - Dia 15: Prospecció itinerari Marxa 
Infantil (tercera sortida): Can Bogunya, el pi gros del Mariner, costa de Caravall, 
prospecció per a evitar les cases que barren el pas, can Ramoneda, urbanització can 
Vinyals, prospecció pas inferior de la carretera, can Padró, font del Cosidor i Caste
llar. Josep Sors B., Jaume Torrens i Ramon Vila. - Dia 17: Castellar, Aire-sol, Sant 
Feliu del Racó, coll de Grua, camí deis Monjos, font del Saüc, la Mola i retorn, per 
William Aylward.- Dia 19: Camí dels Setis Vells: Riera Seca del Dalmau, font de 
Neda, la Trona, carena de les Animes, font del Saüc, la Mola i retorn per la Caste
llassa del Dalmau. Per William Aylward i Josep M. Torras. - Dia 26: Castellar, 
puig de la Creu, Alzina Bailadora, Canyelles i font deis Casots, per Anna M. Pa
lleja. 

ALTRES EXCURSIONS 

Dia 1: Excursió als Pies d'Europa: Fuente Dé (1.050 m.), Los Tornos, Vega de 
Liordes, canal de Asotín, colladina de las Nieves, pie de la Padiorna (2.319 m.), 
canal de San Luis, mina de Fuente Escondida, la Vueltona, Covarrobres i descens 
per !'espectacular canal de la Jenduda, per Anna M. Palleja i Josep M. Torras. -
Dia 4: Cordillera cantabrica: Soto de Sajambre (950 m.), pontet de Valdeciegos, 
los Collaos, font i port de Beza, portilla de Tarabico, majada la Huesal, balma de 
Cuenye Bermeja, canal i cim del Canto Cabronero (1.998 m.), travessa de les Peñas 
de Cebolleda (1.590 m.) i retorn a Soto, per Anna M. Palleja i Josep M. Torras. -
Dia 6: Excursió a l'Errioxa (La Rioja). Fonzaleche, Galbarruli i cim culminant de la 
serra de Peñalrayo (961 m.), a les envistes de Miranda d'Ebro, on hi ha un senzill 
monument dedicat a Rodríguez de la 
Fuente. Per Anna M. Palleja i Josep M. 
Torras. - Dia 7: Ascens i descens del 
canal Or. del Ticó (Cadí). Josep Pons, 
Joan Faba, Joaquim Castany, Jaume 
Sors, Sebastia Soley i un xicot america 
que no arriba al cim. - Dia 8: Excursió 
al Cogulló d'Estela (Bergueda): Espinal
bet (1.230 m.), santuari de Corbera (1.440 
m.), font de Tagast, coll de Tagast, Ver
tex geodesic «Peguera» (segons mapa Al
pina), roca d'Auró (1.989 m.), coll d'Es
tela, Cogulló d'Estela (1.847 m.), coll 
d'Estela, can Puigventós, can Campllong, 
Pi de les Tres Branques, Espinalbet. Joan 
Casajuana, Iolanda García, Isabel García, 
Joan Sabater i Josep M. Torras, amb el 
vocal. Jaume Torrens. - Dia 15: Excur
sió en neu per Uil de Ter. Joan Parera. 
Dia 19: Matinal a la comarca d'Osona: 
Parador de Sau, Sant Pere de Casserres, Components del Grup Juvenil 



parador de Sau, pla de Savusona, ernúta de Sant Feliuet de Savassona, i ro
IDrn. Josep Sors B. i Jaume Torrens. - Dia 19: Travessada Santpedor-EI Mira· 
ele de Solsona, excunió de 1.04 el dio, passant per Calilla, Sant Matcu, Castelltallat, 
Prades i el santuari de Pinó6, d'uns 60 krns. Isidro Cabedo i Ramon FaJaS. - Dia 
22: Cicle Montserrat com a pretcxt. Setena sortida: CoUbató, ermita de Sant 
Jawne, cova del Salnitre: Collbató, drecera fra Garl, camí veU, drecera Sant Joan, 
crnúta de Sant Joan, ernúta de Sánt Jaume, pla do les Taranlules, pla de Sanl 
l\lliqucl, camí de les Foixadcs, t.orrent Fondo, cova del Salnítrc, Collbató. Socorro 
Alcolca, Joan Avellaneda, Josep Aldaz, Jordi BaUart, Josop M. l3aUart, Koldo Baste· 
rretxca, Blanca Biosca, Joscp M. Biosca, Núria lliosca, Isidro Cabcdo, Pere Cardo
na, Joaquim Castany, M. Dolors Cos, Maria Cos, M. Concepció Costa, Adelina Dal· 
mau, Teresa M. Dat.zira, Franoo~~e Deu, Paula Domlnguez, l~on Falcó, Eduard 
Ferros, Josep M. Gandia, Vicen~ Gandia, lolanda Garcfa, Isabel García, Maree! 
GermA, Enrie Gil, Elvira GuArdia, Josep Llinares, Esperan~ López, Joan Josep 
López. TomAs Mal!o6a, Caries Martín~ Joan Muntada, Charo Navarro, Anna Pa
IIQjfl, Mero Parera, Estor Planas, Eudald Recordli, Joaep Ramon Recordli, Daniel 
Renom, Joan Sabater, Oriol Sabater, Jaume Sors, Joscp Sors, Eudald Subirana, 
Cristbfor Torra (fill, 6 anya), Cris~for Torra, Mariona Torra, Josep M. Torras, Ra· 
mon Vila, Marta Vilanova i Pcrc Vives amb el vocal Juume 'l'orrens. En total, 54 
personCtJ . ....: Día 29: Excursió a la serra de !'Albera (Alt Empordh): La Jonquera, 
mas Brugal, córrec del mas Orugat, castcll de Rocabert(, ruines de la forta.lesa Es
querda Bastida. pla de l'Est.anyol, cnlla~ amb sender GR-11, 12, 13 puig Falgucrs, 
mns del Calze, el Mas Nou, córrec de sant Pcrc, torrcnt i mines de sant Perc, sant 
Pere del pla de !'Arca, visita al temple pre-rom~nic, coll deis Fungassos, font del 
Vese, maa del Calzo, crul1la i prospecció pla de l'Estanyol, ernúta de santa lJúcia, 
corral d'en Roig. La Jonquera. Pero Cardona, lolanda Gorda, Isabel García, Dald~ 
mcr Parera i Josep Sors i Badia, amb el vocal Jaume Torrens. - Dia 29: Matinal 
al Matagalls. Montserral Sors í Martí Griera. - Dio 29: Matinal al 1\Iatagalls: 
Jaume Davf, Gon~l Lóp~ i Caries Pobla. 

GRUP D'ESQUÍ 

Aqucst mes s'han continuat fent diverses sortidcs a la ncu, coro per exemple 
les següents: Dia 1: Esquí fora pista a Valltcr 2000. Pere Estapé, Jordi Parcra, 
Marina Muntada, i dos méa. - Ola 6: Practiques d'snow-board a La Malina. Joa· 
quim Busquets, Josep Clapers, Joscp LleixA, Lluía Lleix~. Jordi Parera i Est.eve 
Torres. - Día 21: Esquf de muntanya. Des del refugj Mallafré de Sanl Maurici, 
recorregut de la va11 de Monest.ero fins el llac superior. Joaep Pons i companys. 

GRUP D'ESCALADA 

Dia 28: Escalados a Montserrat, des del Bruc: Asccnsions al Gerro, per la via 
Torras-Nubiola, i a l'aresta Xuli de la Triple Zero, a cArrec de M. Llulsa i Joan 
Nubiola, amb Josep M. Torras. Aquesta vía va ser oberta pcr la cardada Torras
Nubiola ara fa 41 anys ... - Oía 29: Prlict.iques d'escalada en roca a la Gorra Ma
rinera de Montserral. Joan Parera. 

BICI CLETA DE MUNI'ANYA 

Oía 8: Castellar, Cadafalch, pla de les Forques, caseta de)JI Plan&, Caatellter¡:ol, 
Sant Feliu de Codines, La Vila, Tres Pios i Castellar. 56 Km. P. Simon. - Dia 14: 



Castellar, Matadepera, l'Obac, can Bedranes, Vacnrisscs, Monislrol, camf del crema
llera, Montaerrat i retom a Castellar pe! mateix itinerari. 79 Km. Jordi Moré, Ramon 
Clapers i Pero Simon. - Dia 29: Coll d'Estenalles, coma d'en Vila, pla de Serrallon
ga, Mu.ro, Rocatort, Mura, costa de la Mala i col! d'Estcnnlles. 24 Km. R. Clapers 
i P. Simon. 

CAMINADES 1 l\-1ARXES 

Dia 15: XV Marató de Catalunya-Bareelona'92: Dea de Mataró a I'Est.ad.i 
Ollmpic de Monljulc. Entro 5.847 participanta que van acabar la prova, b.i figurava 
Joscp M. Torras, junt amb William Aylward, el qua! es desplacA expressament des 
de Bostcn (EUA). - Dia 21: XII Cursa Festa MsJor de Can Palet, a Terrassa 
(4.200 metros). Joscp M. Torras. - Dia 29: V Caminada Popular d'Artés, 20 Km. 
Isidro Cabedo, Maree! GermA i Koldo Basterretxen. - Dia 29: XIII M.aru. de les 
Ermltee, a t-Jorct do Mar (19 Km.), pcr Anna M. Palloju i Joscp M. Torros, enmig 
de 2.1110 particlpants ... 

GRUP FOTOCRÁFIC 

Día 14: Vcrcdicte del jurat del concurs de diapositivcs i sopar del Crup Foto
grllfic. - Dia 15: Passi públic de d.iapcsitives. Premi jural popular. Uiurament de 
premia concurs anyal i de coneurs de diapcsitives. 

NOTA: En el butlleU passal ind.icava que el .Camina,.. ero de geoer, quao bavia 
de d.ir de fcbrer. 

WATtf ART 1 MÚSICA 

Sarll Pere d'UIIostre, 9 Toléfon 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 

"=:=~ f'l>lí·uon Industrial 
Pla de la Bruguera 
Correr Barcelona s/n. 
Teléfon 714 66 11 

CASTELLAR DEL VALLI~S 

Propa Domestic Industrial 

R.A.R.S.A. 

Avda. deis Fruiters, 1 
CASTELLAR DEL VALLÉS 

lnsta tlac lons 1 subministres 
gas propa 

Concessionari Ofic ial 
de Butano, S .A. 

TALLER VILACLARA 
Servei i venda RENAULT 
Rcpa r·acions i acondicionamcn1 de lol<> classc de VEJIICLES 
VE:-JDA DE COBERTES 
Passeig, 72 Tel. 714 51 9 1 CASTELLAR DEL VALLJ:.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 


