BUTLLETf lNFORMATIU DEL CENTRE EXCURSlONISTA DE CASTELLAR
C..lom, stn. (AW.ou)

N'ÚMERO 301

Co•tellar del Vollb (Vall~s Occidental), Ba=lona

JUNY D EL 1992

El cuteU de Hoeabertl a la ocrra oo l'Ali>Cra. La Jonqucra (Ait Empordál

El Grup Juvenil eamí del PuJ.clhm\iada

EL GRUP JUVENIL AL PUIGLLANc;ADA
E l 23 de febrer, els grups juvenil i infantil vam trobar-nos pcr dur a wrme una
exc:ursió a La Molina L'autocar va dcixar el Grup J uvenil al pla d'Anyella. Cada
grup va seguir un it.inerari, oosaltres (el Crup Juvenil) vam comcn¡:ar l'excursió des
del Pla, i vnm iniciar la pujada. Després de caminar una est<ma, vam parar per
esmor:ta.r i de pas ens preparArem el cal¡:at. Comcn~rem a pll.iar amb algun entrebanc, jo que t.ot cstava gla¡:at i ens era molt dificil pii,Íar. Un cop arribarem a dalt
de la pista que havlem pujat caminant. dcsconsbrem una estema per recuperar !'ale.
Decidlrem de pll.iar un pie que el v~iem a prop pero entre mig hi havia una altra
muntanya omb ncu. A dalt la muntanya del Puigllan~ada (2.400 m.) vam dinar. Tots
esper6vem amb Ansia el moment de la baixada. Entusiosmats vam agafar els plAstics i baixbrcm osscguts. Es feia tard. i el Grup 1nfanLil ens espcrava a Castellar de
n'Hug omb l'nut.ocor, i a causa de les presses vam agafur una drcccra. Després de
caminar una est.ona, ens adonArem que ens havícm equivocat do camí i !'única sor·
tida era pcl barronc. Dosprés de jugar-nos la vida arribArem a baix més tard del
previst. Finulmcnt arribarcm a !'autocar sans i estalvis i rnarxArem cap a Castellar.
Moniea Comellas Cuenca i Alba Pinosa Pardo

PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS

7, diumen¡o
14, diumcngo
14, diumenge
14, diumen¡¡e
19 i 20

21. diumenge

Cicle •Montserrat com a prelext.-:
Els Pollegons, Montgrós i torrent de Mi¡dia Crup de Munlanya
Deseen• a l'avene del LIMt
Crup Juvenil
~;xeur$ió :'<Iatagaii&-CasteUar
Grup de Muntanya
Sortida cap a Granera, 40 Km.
Socció de BIT
De Castellar a Duardiola de &r¡¡uec!A
a pcu en dos dies
Grup de Muntanya

Partieipació a la Caminada Popular

de Guardiola de &rguedA

24 , dimecres

Exeursió d'alta muntanya:
As<lensió al Coll Roig i al Carlit

Crup de Muntanya
Grup de Muntanya

TENIM NOTÍCIA DE ...
• Música als 2000. Concert de música de cambra a l'enfon:adura de la muotanya del Podrafon:a (2.200 m.). Día 28, a dos quarta d'l del migdia. Org.: Conservaton Profesaional de Música de Sabadell i UES.
• Caminades Populan. Dics 6 í 7: Berga. Ma.r xa de Resis~ocia per Núria-Queralt. 80 Km. Tel. 82132 87. - Oia 7: CenteUes, 20 Km. Tel. 844 01 06. Santa Maria
d'Oló. Tel. 838 52 17. - Dia 14: Baga. Tel. 824 40 60. &ntpedor. Tel. 832 09 44. Día 14: X Marxa deis Passabigucs. Tel. 68 01 19. - Di es 20 i 21: Vlll Caminada
Sentmenat-Montserrat. - Dia 28: Saldes.
• Día 6: Dorreda-Cobert de Puigcercós. Org.: UEC d'Horta.
• Esqui do Muntanya. Dics 6 í 7: .Maladeta, G do temporada. Org.: C.E. Gracia.
• N Copa Catalana de Ral-lis d'Alte Munlanya . Oies 6, 7, 13, 14, 27, 28 de
juny i 4 i 5 de juliol.
• L'aventura seguínt cls GR. Día 7: Tram Bouda·Vilorig. 23,729 Km. Org.: C.
E. Tcrrasso, C. Scnders. - Día 14: 'l'ram Poblct,.Prades, 20,390 Km. - Dies 27 í
28: 'l'ravcsso per Aigüestortes. Vacances: Esta previst un via\ge de senders í turisme per EsOO<:io a partir del 8 d'agost. Org.: UES S. Sendera.
• Cicle dodicat a la tercera genereció. Oía 7: .Matinal a Montserrat. - Día 13:
Amb autocar al Montsant. Org.: Amics del Sol.
• Cicle ConNxcr la natura Día 6: Malniu í el vcnt del& quasí 3000. Org.: UES
ADENC.
• Curwt de cap de selnu\na al Montseny. Día 6: Enroc:s didbctics en tes ac:tioitats de dcscoberta de la natura. - Dies 20 í 21: U806 i tradicions de les heriles remeieres..

ACTIVITATS DELS GRUPS
GRUP INFANTIL
El Crup Inrant.il durant el proper mes de juny no rarA cap activítat í la cloenda
es rara el dissabte día 4 de julio! amb un sopar a La Mola. Cal dir-ho abans del 30
d'aquost mes de juny per tal de demanar taula a La Mola.
Vocals: Fanúlies Biosca-Costa i Font,.Porqueras.
GRUP JUVEN1L
Día 14: Baixada a )'avene delllest. Excursió matinal o de tot el día, scgons
els participaota. Seren acompanyats pels Amica de l'Espeleologia de Castellar del
Vall~. En aquesta sortida es fara !'estrena del nou material recentment adquirit
pel Centre per rer practiques d'espeleologia i d'esealada.
GRUP DE MUNTANYA
Oía 7: Cicle de sortides rnatinals Montserrat com a pretext. Novena í última
excursió. ms Pollcgons, Montgros i torrent de Migdia.
Pla de la MOnica (420 M.), camí de les Artiguos, coll deis Pollcgons, cami del
Pont, roca .Mala, clot í serrat de la Sajolida, con .Montgros (1.120 m.), font de la
Cadireta, torren\ de Migdia, coll del bassal deis Gals, canú deis Franceses, la V'mya
Novo, pln de la Mbníca. Vocal: Jaume Torrens. Tel. 714 56 42.
Oía 14: 1 Excursi6 Matagalls-Castellar en menys de 13 hores. El reeorregut és do 48 Kms. pel següent ítinerari: Matagnlls, Aigunfrcda, Sant Miquel del Fai,
Sant Feliu de Codioes, Sant Sebastia de Montmnjor i Castellar. Les ínscripcions es
faran els dies 9, 10 i U de 7 a 9 dels vespre a l'estatge sociaL No se n'admetran en
al\res datee ni llocs. La ínscripció val 1.000 pessetee per persona i compren el trasllat en autocar fins Coll Formic í record de pnrticipació. L'autocar sortira del carrer

Torras a un quart de 5 en punt del matl. L'excursió oomen~ara a lo crcu de Moto·
galls a lea 7 en punt del matí previ scgellat del full de ruta. A més deis controls de
sortides i arribada n'hl haum durant el tra,jecte. No hi han horaria específica ja que
no és cap cursa ni competició; simplement s'ha d'arribar abans de les 8 del vesprc.
L'orgao.it.zació fa avinent que no hi ha avituallarncnt, ni ootxe escombra, ni Crcu Roja,
cte., etc.

...PERTANT
tot 1)8rticipant ha d'ósser autosuficient en tot i ben conscient del que va a fcr, i pensar
oom i en qub es pot trobar i, en cns de qualsevol tipus d'emctg~ncia, saber ccrcllr i
trobar-hi solució a nivell personal ja que el Centre no assumeix cap tipus de oom·
promís ni responsabilitat.
Dies 19 i 20: De Castellar a Guardiola de Bergueda pcr cumins de muntanya en dos dies. El divendrcs se sortirá de Castellar a les 5 del matí pcr 11nar
fins Prats de Llu¡oan~s. on es pernoctarll a la fonda. L'cndema es faro la scgona etapa
que finirá a Guardiola de llergueda, on es farll nit per, el diumcnge, particil)8r " la
Caminada Popular. Vocals: Isidre Cabcdo (tel. 714 66 6) i Vice~ Gandia (714 87 97).
Dio 21: Despla~amcnt lliure per ~cipar a In Caminada Popular de GUAr·
diola de Bcrguedll. Por informació: Koldo Bast.errctxca. TelHon 714 73 49.
Dia 24: Excuraió d'alta muntanya. Ascensió ols pies de Coll Roig i Pica del
Carlit (pcr la creta SW). ltinerari: An¡,oostrina (1.370 m.), capella de Sant Martf (l.GOO
l>l), Tres Fonts, estany de ooll Roig, pies de Coll Roig (2.804 m.), ooll deis Ando·
rrans, Portell del Corlit, aresta SW, P1ca del Corlit (2.921 m.>, coll Colomer, coma
deis Forats, Angostrina. Dcsnivell aproximat: 1.600 metros. llores de marxa: 8
(aprox.). Vocal: Jaumo 'l'orrens. Tel. 714 55 42.
Dies 4 i 5 de julio!: Pie de Sacroux de 2.676 m. Vall de llcuDSc. - Di!l 4,
dissabte; Sort.ida do Castellar per acampar en uns prats al comon¡oameot de la vall
de Remunyé, al final de la carretera de Benasc. - Dia 5, diumenge: Final de la
carretera de llenase. 1.820 m. Torrcnt de Gorgutc5 o de la Glera. lbons de la ~fun·
tanycta. Estany de la Glera, 2.340 m. Port de la Glera o GorgutCl>, 2.367 m. Poc de
Sacroux, 2.675 m. ReLorn desfenl el cnmí de pujada. Horcs de caml: 6, aprox. Vocal:
Pero Cardona (tel. 714 8017. Si el temps aLmosíbric i el temps horuri ho permoton,
es prctén pl\iar també al Pie B<>nneco, 2.666 m., i al Pie Estau as, 2. 754 m.

CRUP FOTOGRÁFJC
Reoordcm que el proper dia 13 s'ucaba el termini d'adro.issió de les fowgrafies
pel ooncurs amb toma La Catedral del Valles i que el dia 30 s'ucaba el del segun
trimestre del concuns anual, amb tema Ponts. Afanyeu-vos a Lirur-les si encara no
ho heu fct, i tot seguit a revelar-les i ampliar-les ja que com podreu calcular queda
poc tomps per fcr-ho.
SECCIÓ BTf <BICICLETA TOT T'ERRENY)
Din 14: Castellar, Parany del llotor, pla de les Forques, masio deis Plana, El
Salomó, Granera, can Oalf, San~ Llorcny, La Busqueta, Cadafalch i Castellar. Recorrcgut d'uns 40 Km. d'uoa oerta duresa, per persones habituado• a sortides llnr·
gues. Hora de sortida: A les 8, del 1)8ti del Centre. lnformació: TelHon 714 86 94.

EL CAMINAR DEL CENTRE
ACTIVITATS DEL PASSAT MES D'ABRIL

GRUP INFM'TlL
Oia 26: Sortida de practiques de corda a la pedrera de can B<>rrell. Alba
Lletjós, Scrgi Uetjós, Blanca Biosca, Nllria Biosca, Joan Ruiz, Roger Ruiz, Eduard
Subirana, Roger Cubi, Roser Busquet.s, Arnau Busqucts, Jordi Mas, Caries Olnz,

CENTRE EXCURSIONISTA DE CASTELLAR

Grup de Muntanya

CICLE DE SORTIDES
MONTSERRAT COM A PRETEXT
Setembre 1991 a juny 1992
Sa SORTIDA • MAIG 1992

ROCA FORADADA, TRAVESSIA DE LES AGULLES,
LA PORTELLA
Itinerari: Can Ma~a (720 metres), sant Pau Ven, con de Guirló, roca
Foradada, Porten Estret o oon d'Agulles, con de les Bessones
(1.010 metres), oonet Senatx!Y'agulla del Capdamunt, la Portena, ooll de Guirló, can Ma~na.

De can

Ma~na

al Portell Estret

(per sant Pau Ven, con de Gulr16 i roca Foradada,
uns 70 minuts, aproximadament)

Dins del nostre periple de sortides matinals pcr Montserrat, no podía
faltar-hi una visita a l'estra~gica masía de can Ma~na, situada P.rDP del
col! que separa 1'Anoia i el Penedes de la depressió del Llobregat. Es, sens
dubte, l'antiga masía de la GuArdia, ~da. des de fa scgles, entre Castenferran (793 metres), a ponent, i l'empla~ment del desaparegut castell de
la Guflrdia, que dominava el camf ral, a llevant.
Comencem a caminar en direcció a les puntes de la muntanya que ixen
per damunt de la serra de sant Pau Vell, deixant enrera i a !'esquerra uns
oorrala ruinosos. Seguim la senyalitz.ació del •oonegut- sender GR 7-2 que
aven~a vers el Monestir. El camí és molt ample i, fins i tot, apte per a
vehicles tot terreny, fins a prop del ooll de Guirló. La zona, com tantas altres del rnassfs, fou devastada per l'incendi de 1986.
Als 12 minuta fem cap a una crui1la de camina. Un corriol ens permet
enfilar-nos fins a les ruines de sant Pau Vell (3 minuta). Les pedres corresponen a un temple, successor d'un a nterior, romanic, situat a !'interior
del recinte fortificat de l'antic castell de la Guardia. Actualment, tampoc
de l'església en queda gaire cosa. Anys enrera es va intentar convertir-ho
en un refugi o aixopluc. L'indret frueix d'una excel-lent panorW:nica de la
zona més occidental de la serralada.

Cont.rallum de la re¡¡ió d'Arullco, amb la Cadireta i la Rooa •'oradeda a

l'et<~uorra

De retoro a la crui11a, continuem endavant i ala 5 minuta som a col!
de Guirló (800 metres d'al~da): Nus de camina. Transitem en direcció NE,
resseguint la falda de la m untanya Com ja hem apuntat, abans de l'incendi
aquest trajecte discorria pel mig de ben formata boscos de pins i alzines.
Per a facilitar les tasques d'extinció, el caminet aleshores existent es va
eixamplar fo~. convettint-lo en una autentica pista fin.s a les enviates de
la Cadireta de les Agulles. En acabar-se, dones, s'estreny notablement i
guanya al~ada per acoedir al repeu de la roca Foradada (14 minuta)
L'accés a aquest gran triangle obert a la paret el farero per un corriol
(dreta), que guanya el sobtat desnivell en uns 6 minuta. La roca Foradada
és una curiositat geolbgica fo~ important i el seu ull de gegant (de sis
per catorze metres i mig de llum), es diatingeix des de molts quilbmetres
de distAncia. Ofereix una abría "perspectiva de la zona, on hi destaca la
presbncia deis imponents monblita del Bisbe i el Lloro.
Davallarem cap el sender pel mateix itinerari que hem fet servir per a
pujar. Cal anar amb compte, dones hi han alguna trama molt erosionats i

pedregosos.
Una vegada retrobat el GR 7-2, continua el ~ecte en direcció al M~>
nestir. Passem a free de la Cadireta i transitem, quasi de pla, fins arribar
. a una bifurcació (10 minuta). En aquest punt abandonem el sender i iniciem la pujada pel camí de coll de Port. El desnivell és, relativament, suau.
Unes ziga-zagues ens aboquen, als 9 minuta, a una nova bifurcació. Deixem
la ruta de coll de Port a !'esquerra i agafem un camí, arranjat des de fa
poc, que ens condueix, quasi de pla, fins al peu de la vertical paret de la
Boleta de Porten Estret. Emprenem la pujada, amb marcata giravolta, que
amb 12 minuta, després de superar algun traro de canal mig desfet i relliscós, ens deixa al bell mig del coll d'Agulles. És un indret molt bonic i
per sort conserva un magnffic hose d'alzines (1.000 metres d'alcada).

Del Portell Estret a can Ma~ana
(travessia de les Agulles, la Portella i coll de Guirtó,
70 minuts, aproximadament)

Cal deixar la canal Ampla, que davalla a la nostra esquerra i comencar
a fixar-se en unes senyals de pintura de color vermell que ens fan guanyar, pujant cap a la dreta, el collét existent entre la Tri-roca i la Ma (o la
Torta). En aquest trajecte, algunes clarianes ofereixen l'oportunitat
d'atllnyer una caotica visió deis Frares Encantata, la Boleta de Portell Estret, la Sense Nom, el Bisbe, el Lloro ...
Acabada la pujadeta, un curt descens per una petita canal rocosa, ens
encamina, primer davallant i més tard amb curta pero forta pujada, a un
coll ~t entre la Corona de Reina i la Boteruda del Gra (1.025 metres
d'alcada). Des del ooll d'Agulles hi haurem invertit uns 10 minuts.
Segueix el nostre periple amb baixades i pujades curtes, pero sobtades. Aviat tindrem la possibilitat d'esguru:dar una perspectiva, a vol d'ocell,
de la roca Foradada Més avall, si disposem d'un objectiu gran angular en
el nostre aparell fotografic, podrem captar, sense interlcroncies, les imponcnta agulles Bessones. Davallcm fms el fans de la canal i deixem a la
nostra esquerra el camf que baixa cap el refugi. Awlndim entre la Faluga
o Filigrana (esquerra) i l'agulla de l'Arbret (dreta). Una nova davallada ens
condueix a una altra canal que si la seguíssim de baixada, arribarfem al
caml de la Portella al refugi. Deixem a !'esquerra el Datil i enfilem la canal, molt vertical, que es supera, lacilment, merces a les arrels i a la vegetació. Al fmal de la pujada, sortint de la ruta uns metros a la dreta, podem anar a treure el cap a un mirador penjat damunt de la cara nord de
la serra. Si la jornada és acollidora, val la pena d'anar-hi.
, Passem per un coll, a free del Martell i ens decantem vers a migdia
per anar cap a !'amplia plataforma de roca existent entre la miranda de
les Boigues (esquerra) i Yagulla del Capdamunt (dreta). En fer totes aques·
tes •peripecies•, des del coll de la Corona de Reina, hi haurem esmercat
uns 23 minuta. En aquest punt abandonem les senyals de pintura vermella (que baixen a la nostra dreta per una ruta més directa pero un xic més
complicada) i agafem la senyalització de color blanc. Baixem fins arran de
la miranda i ens enfonsem per una inclinada pendent de roca. Més enlla,
el nostre trajecte es va decantant cap a la dreta per anar a raure, directament, a la Portella (11 minuts). Es tracta d'un deis paratges més coneguts
i caracterlstics de Montserrat.
Perdem aleada per la dreta canal de pedra (sense di flcultats) i agafem
el concorregut cami que en uns 11 minuta ens situara, altra vegada, al coll
de Guirló, i, a partir d'alla, desfent el trajecte del matf, amb 12 minutets
més, sense pressa, donarem per acabada aquesta petita •passejada• per la
zona d'Agulles. Potser Yexcursió haura estat molt breu. Empero, si hem
restat amatents a tot el que ens ha embolcallat, a ben segur que haurem
descobert i conegut uns indrets, bonics, in?ldits i interessanta. 1, a més a
més, sense esmercar-hi gaire esforc!

1

CICLE D' EXCURSIONS
ccMONTSERRAT COM A PRETEXT»
PROPERA SORTIDA: ELS POLLEGONS,
SERRAT DE LA SAJOUDA, MONTGRÓS

El MonterO• (1.120 metree d'alcada), ée un dc.18 millon mirador• montserratlne.
Per a clo\11'8 el cicle, hl accedirom reue¡olnt ela bonico 1 lnooncruto itineraria
que deo del ooll dela Polle¡oDS, busquen w> cllca~ en11119 mit¡jan~t
el recu~l eamí ~el clot 1 el aerrat de la s.QoUda.

9a SUHTII>A DEL

CICLI~.

7 DE ,JU:\fY DE 1992

ltinerari: Pla de la M~nica (420 metres), camí de les Artigues, el Tinter,
coll deis Pollegons (904 metrea), camí del Pont, coll Roca Mala,
clot i serrat de la Sajolida, camí deis Francesos, torrent del
Migdia, font de la Cadireta, Montgros (1.120 metres), coll del
bassal deis Gats, camí deis Francesos, la Vmya Nova, pla de
la Monica
Hores de camí: 4 (aproximadament).
·Es tracta d'un recorregut, matinal, amb poques dificultats. Tot i aix~, és
una sortida que requereix un cert entrenament degut ala seus desnivells.
Punt de reunió: Enfront de l'església pamx¡uial de sant Comeli de Collbató, a les 7 horea en punt.
Vocal: J aume Torrens. TelMon 714 55 42.
Amb aquesta excursió es donara per acabat el present Cicle.

¡,;.. a.m lcl de l'cspclcoloj:ia de Caotellar, dino 1'8\'CDC de rrua. de 24 metreo.
(Foto: Ramon Maa.)

Roscr Vilor i Anna f'ont, acompanyats del monitor J,lurs Busc¡uet.s i 13 persones grans
més.
GRUP JUVEND..

Dia 5: Practiques de rappel al Sot de Goleres. Roger f'., More Garcta, Elsa
T.lobct, Toni Pladevall, Lrua Rocavert, Jordi samaranch i Jordi Sants amh Joan Parera
i Roger Rocavcrt, acompanyats per Koldo Daswrrctxca, Moro Parera i qui els va fcr
l'ensenyanca: Joaquim Ca~tany.
E:'fl'ORNS DE CASTELLAR
l)¡a 5: Castellar, can Vilar, santuari d e la l\1are de Déu de la Salut (Sahadell) 1 retcm. Maria Olivé i Josep SoN B. - Dia 6: Castellar, puig de la Creu,
Catafau, serra de la Codina, pla de les Forques, Sant J.,lorcn~ Savall, ennita de
Sant Joume de Vallverd, parany del Boter, Alzina Bailadora, Canyelles i Castellar.
Anna M. PellejA i Joscp M. Torras. - Dia 19: Matinal: Castellar, Sant Jaume de
Vallverd, can Sellent de Galli.fu, Tres Pins, pui¡ de la Creu i Castellar. J. Sors B.
AVI'RES EXCURSIONS
Día 2: Excursió a Alacant: Denia, Xilbia, dm dol Montgó (955 m.), cap de Sant
Antoni í cap de lo Nau, i plliada al puig Lloren~ (4411 m.), damunt la població de
Benitatxcll. Joscp M. Torras, junt amb Josep Barberil, del C. M. Sant Cugat. - Dia
3: Re¡¡ió d'Aiacant.: Benidorrn, Finestrat, font del Mol( i asccnsió al puig Campana

( 1.419 m.) per la canal central. É a una de les muntanycs mél espectaculars d'AlacanL
J osep M. Torras, amb Josep Barberil. - Día 5: Excunri6 pel voltan18 de l'estany de
Banyoles. Anna M. Paii~A i Josep M. Torras. - Día 7: Monistrol, fon t de les
Cuilleumes, moncstir de Monteerrat, camí deis Ap/l6tola i 111onistrol, matinal per
Vicen~ Candia, Isidre Cabedo 1 J . Sors B. - Dia 12: Trav.,..ada CastelJar.Mont·
serrat: Castellar, coll de Grua, riera de Les Arenes, pont de la Riba, torrota de PObac,
Casa Nova de PObac, les Vedranes, Vacarisses, hostal de la Creu, Monistrol do
Montscrrat, font de les Guillcumes, monestir de Montserrat. Marta Areny, Isidre
Cabedo, N\1ria Calveras, Jordi Carreras, Judit Carreras, Josep Casajoana, Maria
Cosajoana, Paula Domlnguoz, Josep M. Gandia, Vicenc Gnndia, 1\'larcel GennA, AJ.
fons Cisbert, Laia Rocavert, Roger Rocavert., Sole Sánchez, Jaume Sors, Eudald Su·
birana, Franeese Valla i Montserrat Vendrell amb els vocals Josep Sors i Jaumo
Torrena. - Dia 13: Montaec de Rúbies: Cota 1.220 m. de la pista d'Hostal Roig a
la Port.ella Blanca, cim Mira Pall..,.. (1.684 m_), tossal de les Torretes (1.677 m.) i
retom. Carme Vinaixa i Pere Cardona - Dia 14: ConfCNlt de Montrebei o de Bon
Rcmci: Del barrene de Juliana al mas Carleta i retom. Cannc Vinaixa i Pere Cardona. - Día 17: Pro6pecció itincrnri cxcursió Montserrat (8a sortida del cicle). Can
~la~ana, roca Foradada, la Portella, coll de Guirló i can Ma~na. Matinal. Jaume
Torrcns i el •l.sgo•. - Día 17: &nt Pere de Caserres í Sant Fcliuet de Savanona. Jaume Sors i Estor Planas. - Día 18: Ascensió o l cim de Spitzstein (1.600
m.), per la vessant austriaca. Sebasli~ Soley, Daniel Piazzolo i •Barke,... - Día 18:
Excursió semituristics per les comarques d'Anoia, Alt Camp i AIL Pened~s. Visita a
la Tossa de Monthui, Sant Pcrc de Vilademager (La Llacuna), Sant Jaumc de Mon·
taguL (Querol), santuari de la Mare de Déu de Foix (Torrcllea), les Dous i el csstell
de Font·Rubí. Adelina Dalmau, Joan Sabater, Oriol Sabater i Jau me Torrcns. - Dia
25: Prats de Llu~~ riera de Merlés, cobert de Puigcercós, puig UuenL, Sant Ju·
liA de Cenlanyola i Guardiola de Bergu.edil, per lsidre Cabedo i Ramcn Paleó. Oia 29: Castellar-Montserrat a peu, matinal per lsidrc Cabcdo i un altre.

SECCI Ó DE BTT (BICICLETA TOT
TERRENY)
Oia 12: Sortída a lo Sorra de la
Codina. Foren 23 participants tal com
constava en el but.lletS anterior. - Dies 13,
1,, 15 i 16: De Ripoll a Monl8errat per
GR i diversos csmins: Ripoll, Santa Mar·
garida, BorradA, Sant Maurici, Sag;\s, Sant
Pau de Pinós, Gaia. Navas i Oalsareny.
J ordi Farera, Josep Clapers 1 Llufs Llei.xa. •
Aquests dos últims continuaren per Cabria·
ncs, Sant Benet de Dages, PonL de Vilo·
mara, Sant Vicenc de Castcllct, Monistrol,
acabant dalt el moncstir de Montserrat.
Total: 172 Km. - Dies 17 i 18: Diversos
cxcursions en bicicleta i a peu pel Delta
de l'Ebre. Jonli i Joan Parara i Roger
RocavcrL - Dia 20: Castellar, Cadafalch,
Tres Pins, CastelleL, Guanta, la Batanes,
can Montllcr de Baix, La Salut, Molí de
l'Amat, can Massa.guer, Castellar Vell, Moll
d'en Busquets, Castellar. 44 Km. Jordi "
Moró i Pere Símon.

Oalt l'Spitutein <Austria)

ESCALADA
Dio 20: Crimpada al cim de 1\'laiward (813 m.), o la Baviera alemanya. Sebasti/1 Soley i Daniel Piazolo i ..Barker•. - Dio 25: Escalades a Sant Lloren\' del
1\funt: tercera ascensi6 a !'AguiJa Amagada, per In gran xc111eneia; i a la cast.ellassa
de can Toi'T'U, per la vía oormaf i per la via X. A cAn-ee: de Josep M. Torras i Anna
M. PellejA, junt amb Joan Nubiola. Fredi Parera, Estevc TomAs, Jordi Álvarez i
Francesc Palau.

CAMINADES 1 l'dARXES

Día Ul: XII Lon don Maratbon: Van prendre-hi part Anna M. Pallcja i Josep
M. Torras, els quals es varen classifiear entre els 19.000 primcrs (hi participaven
26.000 persones ...). - Dia 17: Marxa del Baix Fluvi1.1 (20 Km., a Sant Pere Pescador. El mós noteble va ser la forta tramuntena que no va deixar mai de bufar...
Ana M. PallejQ i Josep M. Torras. - Dia 20: X1V Marxn d el Xino-Xano (20 Km.),
a Bellcalre d'EmpordA. Anna M. Pallej~ i Joscp M . 'rorras. - Dia 26: XV Embardissada do la Garrotxa, del C. E. Olot (25 Km.), a Snnt Pau de Seguries, per la
voll del Bac i el cim del puig Ou (1.301 m .). Total 23 Km. Paula Domlnguez, Josep
M. Candia, Viccn~ Candia, Maree! ~. Joan Sabotor, Montscrr.1t Sabater, Oriol
Sabater, Josep Sors, Jaume Torrcns, Anna M.. PallejQ i Josep M. Torras. Aqucsts
dos ültims, com a propina, també pujaren el Talló (1.277 r:n.).
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San1 Poro d'UIIastre. 9

Teléfon 714 55 71

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

FADERS, S.A.
FABRICACI Ó
DE M ATERIAL
D ' ESCA LADA
1 A LPINI SME

.;:::=:::;.' "olfgon Industrial

Pla do la Bruguera

Correr Barcelona sm.
Tolcfon 714 66 11
CASTELLAR DEL VALLES

Propa Domestic Industrial
R.A.R.S.A.
Avda. deis Fruiters, 1
CASTELLAR DEL VALLÉS
ln sta~lacion s i subministres
ga& ptopil
Con ces&iona ti Oficial
d e Bu ta no, S .A .
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VEKDA DE COBE RTES
Passet¡!, 72
Te L 7 14 SI 9 1

CASTELLAR DEL VALLf.S

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

~~--r

triar-~.

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

nostres Ofone•·
ambeiSERVEI
~STECAUTO
bndr;} la resposta

per al seu cas
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(odherit a fa FEEC i Federadó C~ d'Eeporta dlli.....,.)
Dlpi¡Gt lepl: B. 18.00&-1967
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C.lellar del VaiiM

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

