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APUNI'S DEL CICLE MONTSERRAT COMA PR.ETE}IT 
Malauradament, les adverses condicions metcorolllgiques del passat dia 7 

de juny, no van permctrc dur a terme la novena i darrern sortida del Cicle 
que, des del setembre de l'any passat, amb una bona acollida i participació, 
s'ha vingut dcsonvolupant. 

Tot i que el Cicle resta, dones, inacabat, ambla publicació al present but
lletl, de la fitxa d'itinerari, a cfcctcs pril.ctics sí que el pode m donar per conclbs. 

A cfcctes estadística, facilitem les segücnt.s dades: 

22 de setembre 1991 
27 octubre 1991 
24 novembre 1991 
22 desembre 1991 
19 gener 1992 
23 febrer 1992 
22 marc 1992 
24 maig 1992 

r-;otabre 

7.A)A8: Yiaitad.a panieipemt• - - -
Orooero Aurons-Fn~res Encanl.al-8 20 
Comí Francesos-Els Ee<>•-La Palomera 9 
Cami del Pont-Sta. Magdalena-Artigo B. 34 
Sant Benct.-coll Momia-Flaut.als-St. Solvador 32 
Canal de !'Arcada-les Bolgues-F.ls PullcrK 42 
Canal Aritjols-St. Jeroni-Canal de lo l, lum 34 
Caml vcii·Sant Jau.me-cova del Salnitrc 54 
Roca Forudada-Travessia Agullcs 35 

En resum, han participat un total de 260 persones, que representa una 
mi!Jana de 32,5 persones. En termes rcals, empero, el nombre cxactc de dife
rcnts participants ha estnt de 91, ja que molts han repelil as.~isümcia en dis
tintcs excursions del Cicle. 

Pcr a preparar aquestes vuit sortides ha cstat nccessari fer una dotzena 
d'cx~-ursions priMes de prospecció; ja sigui per a c.soollir l'itinerari més adicnt., 
avaluant les dificultat.s a superar per un grup - rclativament nombrós-, 
arra~ant els camins o fent el cronometratge deis scctors. 

Tot plegat, ens pot fer arribar a la conclusió, que fin.s avui, entre tot.s, 
portcm prop d'un milcr d'hores caminades per la muntnnya de Montserrat. 

Mctcorologicament, llcvut de la circumstimcia apuntada, durant el decurs 
de la majoria de les excursions, en general, ha estnt for~a acceptable. 

La darrera sortidn del Cicle, que s'enfilara al coll deis Pollegons, scrra~ 
de la Sajolida i Montgrbs, ha cstat ajornada fina el mes d'o<:tubre. 

Tot seguit, procurarcm reoollir les diapositives de les dislintes excursions, 
captades pels diferents aparells deis participants, per tal d'agrupar-les en una 
projeoció conjunta. 

Amb ellliurament d'uns pctits re<X~rds commemoratius a les persones que 
hagin demostrat més constancia, donarem per acabat, definitivament, el Ci· 
ele. Més cndavant donarcm més detnlls. 



Cicle .. Mont$rrat oom a pretext••· Cinquena eortida. 19 de gencr de 1992. 
En&ont del rcfu¡¡i Vlccn~ Barbé (A¡rulleo). Foto: Joao Sabarer 

PARLEM D'EXCURSIONISME 

L'excursionis.me estA en crisi? Cre.: que aquesta és una pregunta que tots hau
rícm d'intcntar contestar, si més no, dcsprés de parlar-ne una mica. 

Parlcm·ne, dones. La gcnt que cns envolta surt a la muntanya, i potser més 
que uns anys enrera, encara que segurament no ho fa de la matcixa manera que ho 
havien fe~ els nos~res pares, i com no, els nosttes avis. És estrany el dia que no 
sentiro parlar d'ecologia, d'educació ambiental, de medi ambient ... Les esooles de 
natura, d•un temps cap aquí, han snrgit •o:com boleta». Els centres d'esplai. cada oop 
fan més •excursions•, van més a la muntanya. Les esooles aprofiten la primer.> oca
sió que tenen per a sortir també als espais naturdls protegits que tenen més a prop. 
Healment, diria que la població en general s'ha abocat a la muntanya d'una manera 
o altra. 

Bé, fins aquí hem parlat una mica sobre les formes més o menys academiques 
de gaudir la natura, perb que me'n dieu deis •diumengcrs•. Només fa falta anar un 
diumenge a les Arenes, per exemple, i veurem la quantitat de gent que també fa ús 
de la natur.> (encara que scguramcnt molts de nosaltres no estarem d'aoord amb 
aqucst [ab]ús). 

Tot i aixo, sembla pero que una bona part de les nostres entitats excursionistes 
es van envellint a poc a poc. Almenys, aquesta és la impressió. Alues, sembla que 
han deixat una mica de banda l'cxcursionismc per a fer -esplai•. Altres, sembla que 



s'han dcdicat només a pracl.icar la vessant esportiva de l'excursionisme. Dit d'una 
altta forma, d'entital8 excursionistes amb les caracteristJques de fa vint anys, en 
queden molt peques. 

En un principi, caldria pcnAar que aixO és bo, ja que vindria a dir que l'excur
sionisme s'ba anat adaptant a les necessitats de la IIOCietat actual. Ara bé, a la dis
ciplina que es practica actualmeot en la majoria deis ooetres centres se la pot ano
menor excursionismo? Aquesta disciplina ha perdut lee sevos arrels? ¿Les entitata 
~xcursionist.es han seguit mant.enint les bases que el sust.entaven al mat.eix tcmps 
que s'han anat expandint omb la priktica d'altres díscíplinct~ oomplcmentAries a 
l'rxcursionisme? 

Realment, cree que contestar aquestes preguntes és una feina ro~ costosa. 

Abans de tot, seria intcrcssant intentar definir l'excu,..ionisme. És basicament 
uno activitat esportiva? É8 una actJvitat cultural? És una activitat de Ueure? Aques
tes &ón també preguntes dificil& de contestar. Ga.irebé podrlem dir que trobaríem 
tanteb respostes com persones practiquen l'excursionisme. Tot i aixO, podrfem añr
mnr que si bé l'excursionismc en cls seus inicis tenia connotncions b3sicament cul
turals, a l'actualitat aquestos s'hao ampliat a osportivos i de lleure. 

Centrcm·nos una mica en els difercnts tipus d'cntitat.s (ja siguin associacions o 
clubs) que gaudeixen de la muntanya d'una fonna o altre, més o mcnys seriosa. 

Podem vcure que lea e5001es de natura i els eentres d'espla.i hao evolucionot 
molt rilpidament en els llltimo temp6, i molt especialment aquests segons, fins al 
punt que podriem arribar a afirmar que practiquen l'excunuonisme. 

Tot i aixO, podem obscrvur una gran diferencia amb les entitats ex~ionistes. 
'l'ots ells (els •csplais•) estan •autori~ats• legalmont por portar neos a la munta
nyn. És a dir, els monitors que porten grups infantil& i juvenils han rebut una for
mació •acadcmica• que els •autoritza· mitjan~nt un dcterrninat títol de moniLOr a 
rcnlitzar activitats a !'aire lliure amb ells. En definitiva, el& oontres d'esplai (pcr posar 
un cxcmple) s'han preocupot per crear les seves propies escoles de monitors (rooone· 
gudcs per la Generalitat) pcr així assegurar una oontinul'tat pe! que fa al número i 
qualitat de les sevos activitots. 

Les entJtats e~nistes no disposen a l'actualital de cap esoola de monito,.. 
que pugui formar de forma seriosa a les persones que avuí en dia porten gnlps ín
fantíls i juvcnils, la qua! cosa fa que aquesta activitat det del punt de vista edmi
nistratiu no sigui del tot legal. 

El que és més greu, pero, és que durant aqucst primer semestre l'ECAM, oon
juntament amb la UEC de Barcelona, ha organit2at el I Cu,.. de Monitor& d'Excur
sionismc, el qua! no és reconcgut pcr cap tipus d'inslitució. A més, cal afcgir-hi un 
nitre greuge. Aquest curs tractava una dotzena de temes relacionats amb l'cxcur&io
nisme. Fa JO anys, els cursoa de la FEEC i I'Esoola Catalana de Jovent Excursionis
ta (ja desapareguda) traotovcn 22 temes (sobretot no caiguem en el parany de val 
més qualitat que no pas quantitat). BAsioamen~ aqueet cu,.. ha estat ~e. Pero, és 
que un monitor no ha de conWc.er els nens i joves per dur a terme la seva tasca? 
On estan les lli~ns sobre el desenvolupament pllico-ped~c del nen? On es parla 
de les dificultats emocional& i oomportament.als de l'excursioniota adolescent? I la 
¡¡rografia de Catalunya? 1 la pedagogia de l'excursionisme? 1... 



Fa anys es parlava de la deontología de l'excU1'11ionísme. Avui en día, sembla 
Gns i t.ot que aquesta paraula mall!Oni. Hi ha queloom que f'alla 

És bcn sabut per a t.othom que la filosofia de I'ECAM K la professionalilulci6 
de l'excursionisme (vel aqul per qu~ es fan els cursos multimedia). ¿És aquesta, pero, 
la mat.eixa filosofia de les entitats excursionistes? Francament., jo diria que no. En 
oqucst cas els int.eressos són oontraposals. 

'l'ambé hi ha un punt posítiu que cal destacar. Per fi, la Vocalia d'Excursionisme 
de I'ECAM ha vist la necessitat de rcoolzar a les entitats amb la fonnació dels seus 
monit.ors. Tot i aixo cls fonaments són dolents: ¿Quin scntit 1.1 una vocalia d'aques
t.es caract.erí.stiques dins d'una escota cent per cent esportiva? Oiuen que l'esport és 
cultura. Pero no t.ot.a la culturo és esport, cal reoonlar-ho. El dia que aquesta voca
lia s'independitzi t.otalment de l'ECAM potser les entitata en podran treure algun 
bcnefici. 

Cree que aquest és un altrc tema sobre el qual haurlem de rcOexionar for;a. 

L'excursionismc csUI en erisi? Uealment és difrcil de dír. El que és ciar és que 
hi hu molts intcrrognnts per solucionar. Si wm capa\)Os de donar respostcs satisfac
Uiries a aquestas preguntes potsor ho esbrinarem. Si no ho podcm fer, o marxem 
per oorriolets per no travessar cap pista, el temps ens donara el camf a seguir. 

Secció 
' B'IT 

Bicicleta 
tot terreny 
Mountain 
Bi.ke 

Alfons Gisbert 

Diumenge 
dia 12 
de juliol 
a 
dos quarts 
de 9 del matí 

1 CURSA (B'IT) 1 PEDALADA POPULAR 

COLLABORADORS: Ag:rupació Sant Crist.Ofol, AJuntament de Castellar del 
VaU~. Assnciació de Comcrciant.a, Fité Comercial, S. A., Clima Castellar, Power Bike, 
Ti~op (Rema), Sport Bike, Escopo, Centre Diet.étic i NutriciO, Construccions Adro
bau, Stop, Foto Sistema, Action, Cicles Jové, Coca-Cola, Cubi Sport, Fonl Vella, 
Ferreteria del Vall~. Talleres Siro, S. L., Cicles Mont.ey&, Cicle Sport$, Caixa de 
Catalunya, Caixa de Sabadell, Bonc de Sabadell, Unió de Rildioaficiooats de Caste
llar, lndústries Pascual, CastellA Conudes, Vall~s. 



P ERFIL BIOGRÁFIC DE J OAN MUNDET ALTIMIRA 
autor del logotip B'IT 

Joan Mundet Altimira, pínt.or iJ.Justrador va néixer a Castellar del Valles l'nny 
1956. 

Ha conreat el dibuix, que cll rocordí, des de sempre, i o partir deis dotze any• 
tomM lo pintura, encara que més ~>sporildicament. 

Després d'alguns primer& contactes amb el mercal editorial r~>alitzant ci)mics, 
ingresa a l'Escola Su~ricr de Uelles Arts Sant Jordi, l'any 1976. 

ParaJ.Jelarnent fa algunes col·laboracions a revistes d'~mbit comarcal: Valles E:t· 
pres, 4 Fulls. L'aoy 1982 guanya el primer premi nacional di> eómics Ciutat de 
Guadol~ara i entra a treballar a la revista RambkJ, participant a l'exposició •Roc:k, 
Comix y otros rollos-, de RAdio 3, Radio Nacional de Espalla i també al 3r Saló 
Internacional del COmic de Barcelona. CoJ.Jabora a diferent.a revistes i editaríais com 
Sgto. Kirk, Rompo, Couall Fort, Anaya, Vicenc-Vives, Santillana, Empúries, Cruilla, 
Barcanova, Casals, La Galero, cte. 

És seleccionat a catilleg del Prcmi Internacional Catalbnia d'il·lustració junt amb 
70 il·lustracions d'arreu del món. 

Jla exposat a Bolonio, Fronkrurt, Sitges, Barcelona. Actualmcnt participa a 
I'OX]l08ici6 itinerant ·Sobre Papel'>, del nepartament do Cultura de la Gencralitat 
de Catalunya, treballa en un nou ~rsonatgc de c:Omic, il·luatra novcl·les, escriu guions 
i conteo i es dedica lU!slduoment a la de pintura. 

El contacte amb Meroo Trabal, la seva dona. també Ji ha ~n009 experimentar 
amb la cermmca i l'csculturo. 

PROGRAMA MENSUAL D'ACTES J EXCURSIONS 

JuJiol Aetivitat 

4, dissabte Sopar a La Mola, del Crup lnfanm 
4 i ~ ~Xtllrsió d'alta muntanya 

Ascen&ló al pie de Sacroux 
12, diumenge 1 Pedalada Popular 
181 19 Excur&ió d'alta munlllnya 

a la vaJI de Molieres 
19, diumenge Participacló a la Caminada 

Popular de Cósol 
4 al 6 selembre Excuraió d'all.a muntanya 

al pie de la Maladeta 

TENIM NOTÍCIA DE ... 
• Caminades popular&. Oia 12: Sant Feliu de Codines. 

Mét ln(ormadó 

ft •• I!I.P"rt.::•::•.::d.::•''--- - -

Crup de Muntanya 

Secció de BTr 

Grup de :Muntanya 

Grup de Muntanya 

Crup de Muntanya 

• !:aventura segui.nt els GR. Oia 12: El sender del mar. Org.: UES. Oia 12: Tram · 
Vilarig-La Jonquera. 22 1tm. Org.: CE'!'. 

• Cicle dedicat.a la tercero gcneració. Dies 4 i 5: Vivac a Saot Maurici i ascen
síó ala Encantata. Org.: Amica del Sol. 

• BTI': Cursa de Cllnoves. Cri!Arium Promoció. Día 6. 
• ITI Concurs Provincial de Fot.ograúa. Sant Fcliu del Racó. Admissió: 26 de julio!. 



CENTRE EXCURSIONISTA DE CASTELLAR 
Grup de Muntanya 

CICLE DE SORTIDES 

MONTSERRAT COMA PRETEXT 
Setembre 1991 a juny 1992 

9a SORTIDA - JUNY 1992 

ELS POLLEGONS, SERRAT DE LA SAJOLIDA, 
MONTGROS, TORRENT DE MIGDIA 

ltinerari: Pla de la Monica (4.30 metres), clot de la Monica, serrat d'en 
Muntaner, el Tinter, coll deis Pollegons (904 metres), camí del 
Pont, collet de Roca Mala (8!)0 metres), clot de la Sajolida, scr
rat de la Sajolida (1.020 metres), torrent de Migdia (940 metrcs), 
font de la Cadireta, Montgros (1.120 metrcs), torrent de Migdia 
(805 metres), coll del bassal deis Gats, camí deis l<'rancesos, la 
Vinya N ova, pla de la Monica. 

Del Pla de la Monica al coll deis Pollegons 
(pel cami de les Artigues, una hora, aproximadament) 

, Jnicinrcm el recorregul d'avui a la pista que enlla~a Collbató amb la masia 
de la Vinya Nova. Concrclament., a l'indret anornenal Pla de la Mbnica, punt on 
va acabar la tercera sortida del Cicle (novembre de 1991). Aquesta vegada, pero, 
el rccorregut sera ascendent i com a primera referencia, fins a free del serrat 
d'en Muntnncr, seguirn la senyalilzació feta amb pintura de color blau. Deixem, 
dones, la pista i cal avanca r per un camí, ample, que delimita un hose (dreta) i 
un gran oliverar cultivat (esquerra). Al final de l'oliverar agafcm un corriol que 
rcmunta, amh forta pujada, paral-lelament al fons del torrcnt. Més enlla, hom 
arriba a.l torrent, moll dret, que seguim una estona pera sortir a una comisa de 
roca (dreta), que conducix a la carena (18 minuts). 

Ahandonem, de moment, el hose de pins per on lransit.avem, per caminar 
entre garrigues. A !'esquerra, ben '1sible, a l'extrcm del scrraL d'cn l\Iuntaner, ix 
la mola del Frare de baix del clot de la Monica. Deixem la carena quan aquesta 
s'cnnla massa verticalment i ens acostcm, altra vcgada, al torren t. El travessem 
i guanyem desnivell miLjancant amplcs giravolts tra¡:als amb suau inclinació. El 
camí, malgrat la incúria en que ha estat dcixat durant un segle, es con.~erva forfa 
bé, amb les scves parets seques i els empedrats que facmtaven el pas deis ani
mals de carrega. Als 19 minuts arribem a la bifurcació. A la dreta, les senyals 
blaves marxcn vers Sant Joan. Cal fixar-sc, ara, en les marques de pintura de 
color groc. Per una pctita portella (735 metres), creuem el serrat d'cn Munt.aner. 
Accedim, propiament., a la rcgió de les Artigues. La vegetació és molt espessa. 



Després d'una haixada seguirn el curs del torrent. Cal anotar que, en aqucst tram, 
el camí es presenta tracat damunt d'un tcrrcny molt concorregut pels scnglars i 
teixons que pcr a les seves facécies disposcn del bon aliat que representa un 
inunens alzinar que quas i impedeix l'entrada de la llum diüma. 

Passem per unes carboncres i sorli m del torrent pcr a gua nyar al1:ada per 
unes ziga-zagues marcades pcr ws murs de pedra. Als 13 minuts arribcm a la 
carena entre les dues Artigues. A !'esquerra tenim la cota 838 (el Tint.,rJ. Vcicm 
pcr primera vcgada els PoUegons, amb l'<tgulla, rnolt eslilit<ada, a la seva drct.a . 
~nfront, a l'esqucrra, scnya1itzat. amb pintura de color vcrd , s'unr()Ju;a un corTiül 
vcrs el torrent que hi ha sota del serrat deis Pollegons. Sembla que no t.é conli · 
nuació. El nostre trajecte, empero, scgueix endavant (marques ¡:rogucsl, cntmnl, 
a una petita vall delimitada pel torren\ de I'Artig<t Al t.a (c)sqtwrraJ i la roca del 
Rave (dreta). Hi ha al¡,'\ma drccera, pen) és preferible anar seguin t d marca t. camí 
que s'enfila, s<mse pressa, fms el coll deis Polleg<ms 0 1 minutsi. 

Del coll deis 
Pollegons al cami 

deis Francesas 
(pel camf del Pont, collet de Roca 
Mala, clot i serrat de la Sajolida, 

uns tres quarts, 
aproximadament) 

Agafcm un cmní, senyalitzat 
arnb pintura de color venndl, que 
s'enlonsa i Oanqueja la paret W 
deis Pollcgons. Algunes <iga-<agues 
encaminen vers uns pctats de p<'· 

' dra que travesscm. El torrent, '1"'' 
tenim a l'cs<¡uerra, presenta tres 
branques que crcuarcm succm;siva
ment. En total , sois perdem un 
ccnl~'nar de mestres de desnivcll. 
A la drcta del camí, quasi a tocar, 
trobem una balma arranjada, dis· 
sortadament, amb a lt,'\lnCS deixa- La GorrK Fríg iu vi .sh • d(~$ dd (:CJII 

lles en el seu interior, fCt que~ fins dcls Pollc~ons 
a<¡uest punt de l'itinerari, no ha,iem vist. Travessem un clap de pcdra i a ls 12 
minutets, arran d'una alzina, topern amb el camí del Pont. Continucm a la drc· 
ta les scnyals de pintura blanca que cns fan enfila r, rapidarncnt, fins el c:oll<>t de 
Roca Mala (7 minuts). Ací abandonem el eamí del Pont que puja cap a la drcta 
i ens enfonsern, direcció NW, se¡.:uint la scnyalit:<at:ió de color vennell . El corriol, 
rccuperat des de fa poc, perd una mica d'al~ada pcr anar a raure al hu~: del tor· 
rent del clot de la Sajolida, des d'on arrenca, a la drct.a, per un tcrrcny molt 
inclinat i pedregós (cal posar a tettció a no perdre les marques), que amb torta 
pitrada cns Cara assolir, potser esbufegant una miqueta, el scrrat de la Sajolida. 
En aquest lloc, J'itinerari planeja i va a enlla~ar, ben a prop del rcpeu del Ca· 
mcll de Sant J eroni, amb el camí deis Francesos. Des de Roca Mala hi hnttrem 
invertit uns 25 minuts. 



Del camí deis Francesas al Montgros 
(pel torren! de Migdia i la font de la Cadireta, 

uns tres quarts, aproximadament) 

Remunt€m el camí deis Francesos (senyalitzat amb pintura de color 
taronja), fins la bifurcació existent sota del Camell (3 minuts). Hi ha un 
reto! que indica la continuació de l'itinerari vers el torrent de Migdia. No 
el detallarem gaire dones és la tercera vegada, durant aquest cicle 
d'excursions, que hi transitem. Evidentmcnt, no hi ha cap altra alternati
va. Invertirem 22 minuts de pujades i baixades, tot flanquejant, per sota, 
la paret SW de Sant Jeroni i el Gegant Encantat. 

Arribats a la llera del torrent (990 metres), seguim aval!, a !'esquerra, 
durant uns 3 minuts, fins una nova bifurcació. Abandonem la llera per 
pujar, en un parell de minutets, a la font de la Cadireta (aigua de cister
na). El corriol ara guanya al~ada damunt del torrent de Migdia, primer 
per un bosc d'alzines i, més enlla, pujant per un impressionant trau de 
roques que condueix a la carena sud de la Salamandra. Seguim endavant 
i deixem, a la drcta, la ruta que s'enlaira vers els Ecos i per una inclinada 
canal arbrada, mitjancant curtes i fortes marrades, ens fa arribar, en 18 
minuts, al coll del Montgrl>s. 

La darrera pujadeta, fins el punt culminant, la realitzem per damunt 
de la gropa de la carena. L'esforc, si la jornada és propícia, es veura sobra
dament recompensa!. Scns dubte, és un deis millors miradors montscrra
tins. 

Del Montgros al pla de la Monica 
(pel torrent de Migdia, coll de Muset i camí deis Franceses, 

uns 75 minuts, aproximadament) 

Davallarem pe] mateix itinerari fins a la llera del torren! de Migdia 
(940 metres). Hi invertirem, poc més o menys, un quart d'hora. Ja situats 
a la ~TU!lla, seguim, torrent avrul, per un camí ciar pero envoltats pcr una 
vegetació exhuberant. Passem prop d'unes balmes i un xic més avall, en 
algun punt, el recorregut queda engOijat per les altes parets deis Plecs del 
Llibre. Als 15 minuts arribem a una marcada bifurcació. Si continuéssim 
endavant, ben a prop, toparíem arob l'inici del corriol que fa la travessia 
deis Plccs del Llibre. Hi ha un retol que ho indica. Seguiot avall, aniríem 
a raure, per la font de la Cajoleta, a la Palomera o bé a les acrobatiques 
facecies que ens presentarla el carní del Joc de !'Oca. 

Pero com que el trajee!:€ d'avui ja ha estat lorca complet, el més filcil i 
curt és agafar el trencall, a !'esquerra, que amb suau pujada ens mena, en 4 
minutets, a coll de Muset (833 me tres), al capdamunt del serrat deis Tudons 
i al repeu de l'agulla Ajaguda. Anotarem que aquest punt, el !libre Camins 
i canals de Montserrat, de Ramon Ribera i Mariné, el •hat€ja• amb el nom 
de coll del bassal deis Gats, fet que es repeteix en el reto! de la cruilla. 



,. 
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Després d'acomiadar-nos, des d'aqueat privilegiat mirador, de la zona 
que acabcm de visitar, anem a raure al nostre •conegubo camí deis Fran
cesos, trajecte que varem fer, de pujada, el passat mes d'oc::tubre, pcr anar 
vers els Ecos. No descriuré, dones, la da vallada, ja que a més de no pre
sentar cap interes especial, com ja he apuntat, és •repetició de la jugada•. 
El descens, des del coll fins les envistes de la masía de can Jorba repre
senta uns 22 minuts. Per acabar la ruta, ara sois reRta caminar, pifitll en
lla, a l'csquerra, o agafar la dreccra de la ma~ia de la Vinya Nova. Per un 
o per l'altre itinerari aviat, dcixant a la nostra esquerra l~nici del ca mí del 
Pont, tancarem el cerclc a la part inferior del clot de la 1\.fonica (]8 mi
nuta). 

Amb aquesta excursw donem per acabo! el present cicle de so1tid•1S 
rrt(Jtinals que, pot.~er pompostunent, udrcm intitular "Montsermt com a 
pretexl». 

El possa.t mes de setembre, amb certa esperanfO i molt d'entusia.•me, 
{ekm una petita descripció dels proposits i nl>)ectiu.~ que prctcníem a.•.~o
lir. Auui pertoca posar punl i final a un seguit d'excursion.9 que, din.• la 
sew modestia, han illtenlat donar a coneixer distints indret.• montserro
tin.s i la si.luació actual, després del molaurat inrendi, de la xorxa de 
camins de lo. muntanya. 

No uul/ cloure la publicació d'aquesl rccull de /itxes d'ilinerari..~ S('nse 
agrair, en primer Uoc al Cenlre Excursioni11ta de Ca.~lellar, que m'lw. o{ert 
el suport i la po.~.~ibilitat de divulgar-/os miljartfOnl el seu butllea i de 
manera especial, expressar el meu recorud:xement enuers els company.~ que 
m'lw.n ajudat a les tasque.~ preuies de prospeccw de c:nmins. Sense cu¡uest 
recolzament, la meva labor lw.uria estat molt mé.9 {eixuga i difícil. 

Pi11alment felicitar a tots e/s assistent., a les sortide.~ rcalitzades, per 
la seua confian~a. col-laboració i bona auinen~a. 

Disculpeu a/gulll!s peti.les errades de topbnim.~. que seguint /e¡¡ pau
tes del llibret del pare Ril>ero, inuoluntariament, s'han in.clós o les «/i· 
txes~. 

M'haurio agradat hauer estat prou hóbü per a intentar tl"'l17Ul1re i 
{er arribar, a tothom, l'alenada deis nostres prcdecessors, amb el seu 
esperit d'az;entura pera recórrer tnts els indrets de la sel7vlada, bastinl 
les {onts, arral\jant i obrint camins i corriols. Pem;em en la tasca desen
volupada pels Ramon de Semir, pels Amics de Montse17'tU-Amies del Sol, 
pels motrimoni• Bultó i Torras, i molts d'altres. F:lls van elevar, /)edra 
eL pedra. una mortjJi.a. com a te.9limoni i constancia del scu pas. 

Que aquest petit cicle que acabem de desenuo/upar per Montserral, 
hagi estat prou digne per a retre'ls, simbOlicament, merescut homenatge. 

Jaume Torrens i Calvó 

-



ACTIVITATS DELS GRUPS 
GltUP DE MUNTANYA 

Dies 4 i 6: Pie de Sacroux, 2.675 m., a la Vall ele Benate. 
Dia 4; diasabte: Sortida de Castellar per acampar en uns prau al comen~ent 

de la vall de Remunyé. al final de la carretera de Benasc. 
Dia 5, diumenge: Final c:arretera de Benase, 1.820 m. Torrent de Gorgut.es o de 

la Glera. lbons de la Muntanyeta. Estany de la Glera. 2.340 m. Port de la Glera o 
Gorgutes, 2.367 m. Pie de Sncroux, 2.675 m. Retom desfent el cnmf de Pl.liada. 

Horcs do Cllrnf: 6, aproxlmudoment. 
Si el temps atmosteric i el temps horari ho permeten, es preU!n pujar també al 

pie Bonncco, 2.666 m., i al pie Estnuas, 2.754 m. 
Vocal: Pcre Cardona. telHon 714 80 47. 
Dies 18 i 19: Ercursió d'alta muntanyL Vall ele Molieres, coU de la Gerbo

sn, tuc de la gerbosa, la Forcanada (Mall deis Puia) de 2.881 m. 
Vocal: Jnume Torrens, tciHon 714 56 42. 
llia 19: Participació a la 5a Caminada Popu.lar de la Vall de Gósol (Bergue

dll). La més alta de Catalunyo. 14 km. de recorre¡ut i 594 m. de desruvell. Hora de 
sortida: Les 8 del matf de la placo Major de Gósol. 

Oies 4, 5 i 6 de setembre: Pie de La Maladeta, 3.308 m. Vall de Benuc. 
Dia 4, divendres: Sortida de CasteiJar a la tarda per dorrrur al refugi de La 

Renclusa. 
Dia 5: dissobte: La Rencluso, 2.110 m., Portilló Superior 2.870 m., gelera d'Ancto, 

coll Malert 3.191 m., pie de lo Maladeta 3.308 m., i retom desfent el camf de pl.lia· 
da. 

Desnivell aproximat: 1.300 m. 
Hores de camí: 8 aproximadament. 
Dia 6, diumenge: Matinal ala Uacs de Villamorta i retom a Castellar. 
Vocal: Pore Cardona, teiHon 714 80 47. 

SECCIÓ DE DTI (Bicicleta tot terreny) 
Dia 12: 1 CURSA (BBT) I Pedalada Popular. Hora: Dos quarts de 9 del moti. 

GRUP FOTOGRÁFIC 
Recordem que el terrruni d'admissió de les fotografies del concurs del tercer 

trimestre, amb tema •Lliure•, sera el dia 7 de setembre. L'exposició t.indrll lloc al 
nostre local social els dics de la Festa Major. 

NOTICIARI DEL CENI'RE 
CENTENAIU DE U CONSAGRACIÓ DEL TEMPLE PARROQUIAL 
DE SANf ESTEVE DE CASTELLAR 

EXPOSICIONS. El Centre, en col-laboració amb la Comissió del Centeoari, ha 
cedit el seu o•tntge social per o I'Exposició Litórgica que, inau¡uroda el passnt día 
28 de juny, re&tarll oberta el dio 4 de 6 a 8 i el dia 5 de 12 a 2 i de 6 a 8. L'aete 
de clausura tindrll lloc el dia 6 a les 8 de la tarda. 

També ens plau informar que a la Nau de la placa Major, junt amb d'altret 
exposicions, i durant els mat.eixos dics i hores, podreu visitar la de Fot.ografia amb 
les obres presentades al ooncun .La Catedral del Vall~s. que ha organitzat la Co
missió del Ccntenari amb la col-laboració del Grup Fotografic del CEC i a la que 
han participat 43 obres corresponents a 24 autors, I'YU\ioritAriamcnt socis del Ceo· 



tre. Els guanyadors n'han catat Josep Graclla, Josep-Miquel Bad1a 1 Jordi Gnn-ll6 
S., primer, ~~egon i tercer, respect.ivament, als quals els fou lliurot el premi co~· 
ponent el dia 28 de juny en el transcurs de l'a<"te d'inauguració de les exposicions. 

Si encara no bo beu fet, visiteu·les, aquestes exposidons; tant !'una com l'oh.re, 
s'ho valen. 

ASSEGURAN(;A ESPORTIVA 

Rccnrdem a tots aquella que fan activitats de muntanya que a principi d'any no 
sol·licitaren la targeta d'asscguranca que, si ho desitgeo, el Centre, deis dies 6 al 12 
d'aquest mea, es cuidarñ de la tramitació d'alta d'asse¡¡uranca. a la Federació, a 
llarcelona. 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DEL PASSAT MES D'ABRIL 

GRUP INFANTIL 

Secretaria 

Dia 26: Participació a la Caminada Popular. Dia 17: Participaci6 a l'Aplcc 
de Castellar VeiL - Dia 24: l:!xcursi6 coll d 'Estenalles, La Mola, Matadepera. Blan
co Bioscu, Núria Bioscu, Jordi Mas, Roger Cubf i Anna Fnnt, amb 9 persones grans 
més. 

GRVP JUVENIL 

Dies 1 i 2: Pujada a pcu des de Salde& al refu¡¡i Uule Eatasen. Jocs pela 
entoms, 8CPUr i pernoctació. L'cndemá, desccns fins a Saldes, amb neu. Des d'allb 
s'intcnta seguir el programa anant cap al refugi de la Scrra d'Ens(ja, peró ol carol 
era impract.icnble per la neu que •"anava acumulant amb molta rapidcsa. Al no veure's 
ciar tirar ni endavant ni endarrera es decid( retornar a co&a, com estaven fent In 
immen&a ~ria de la gcnt que hi havia anat a passar els tres dics. Mbnica Come
Das, Marc Carda, Elsa l..loret, Alba Pinosa, Toni Pladevall, Laia Rocavert, Jaumc 
Soler, amb Joan Parera i Rogcr Rocavert. - Dia 10: Caminada Popular. Joan 
l'rancesc Colell, Mane! Jiménoz, Marta Maynou, Toni Pladevall i Laia Rocavcrt, amb 
Joan Parera i Roger Rocavert. - Día 17: Anada a peu a I'Aplcc de Castellar Vell. 
Alba Pinosa, Roger Rocavcrt i Joan Parera. Amb el grup de BTT: Joan Francesc 
Colell, Joan Creus. Marc Garcla, Manci Jiménez, Elsa Llobct, Marta Maynou, 'l'oni 
Pladevall, Jordi RccordA i Laia Rocavcrt. 

ENTORNS DE CASTELLAR 

Dia 8: Excursió a Sant Lloren~: La Mata, ooll d'Estenalles, cuna! del Sec, cape
lleta i turó d els Cortina, i rctorn. Anna M. Palleja i Josep M. Torras. 

ALTRES EXCURSIONS 

Dia 9: Montserrat: Era deis Pallcrs, rofugi d'Agulles, pas del Princep (escala· 



da a J'Agulla Pctita), font de I'Esllavissada, col! de Porc, les Prunen¡s, coll del Ca
brit, bnssal dels Ferros, canú nou al salt de la Nina i la miranda deis Aurons (as
ccnsi6 a la roca de J'Esfinx deis Eoos), collet del Miracle, torrent del Lloro i retoro 
als Pallers. Per Josep M. Torras, junt amb M. Llul'sa i Joan Nubiola, Antoni Ruiz, 
Esteve TomAs, Jordi Álvarez i f'rancesc Palau. A la tarda, varen assistir a la pre
sentaci6 d'una nova agrupació excursionista, al poble del Bruc: La Trepa Broqueta
na d'Activitsts de Muntanya. - Dia 10: Matinal de proepecció d'itinerari a Montser
rat. Can Ma~na, sant Pau V el!, roca Foradada, Portell Estret, Boteruda del Gra, el 
DAlil, miranda de les Boigues, la Portella, coll de Guirló, can Ma~ana. TomAs Maño
sa, Jaume Torrens i Ramon Vila. - Dia 10: Montserrat: Era deis Pallers, refugi 
d'Agulles, canal Ampla, pi de la Trinitat, roques del Centenar, escalada a La Nina, 
on el Club Muntanyenc l'Hospilalet comrnemorava el 50é aniversari de la primera 
asccnsió. Joscp M. Torras hi representA els castellarencs. - Día 11: Matinal a Ai
guafreda, Sant ~fique! Sesperxes, Sant Miquel del Fai, I'OIIar, Sant Pere de Bertf, 
Valldcneu, Aiguafreda. Isidro Cabcdo, Vicen9s Gandia i Josep Sors B. - Dia 16: 
Matinal a Sant Miquel del Fai - Castellar, pcr l. Cabedo i J. Sors B. -Día 17: 
Prospccció d'itinerari a Montserrat. Pla de la Momia, col! deis Pollegons, Roca Mala, 
serral de la Sajolida, canú deis Francesos, torrent de Migdia, Montgros, cami de la 
Palomera, travessia deis Plccs del Llibre, torrent de Migdia, enllac cami deis Fran
cesas, pla de la Monica. Jaume Torrens. - Dia 17: Medició matinal del tram que va 
de Pla de Sant ~fique! a Sant l\1iquel del Fai. J. Sors B. - Dia 20: Excursió a 
Alacanj, Callosa d'en Sarria, fonts de I'Algar, castell de Guadalcst, font de Forata, 
serra d'Aitana (1.558 m), font de I'Arbre, port deis Tudons i ermita de Seguró o 
de Vil-la Serra. Josep M. Torras, junt amb Josep Ramera. - Día 21: Alacant: Con
fJidcs, port d'Arcs, coll de Borrell, cim del pla de la Casa (1.379 m.) i Agulla del 
Pla, penya de l'Heura (1.359 m.) i vértex geodesic de la serra Scrrella (1.359 m.), 
per J osep M. Torras, junt amb Joscp Barberil, del C. M. Sant Cugat. A la tarda, 
van pujar el puig de Retes (980 m.) i baixaren a Xaló. - Dia 22: Alncant: Cases de 
Bomia, coll d'Ovengn o deis Bandolera, runes del f'ort de Bemia, cresta i cim de la 
serra de Bernia (1.129 m.), travcssa de la oova del Forat i retoro, per Josep M. 
Torras, junt amb Josep Barberá. - Dia 24: Cicle Montserrat com a preteJ:t. 8a 
sortida. Can Ma930a, Sant Pau Vcll, coll de Guirló, Roca Foradada, Porten Estret, 
la Torta, la Vespa, coll de les Bessones, miranda, collet Scnatxo, Portella, col! de 
Guirló, can Ma99na, Roser Antúnez. Joan Avellaneda, Jordi Ballart, Josep M. Ba
llart, llcgoña Basterretxea, Koldo Basterretxea, Pere Cardona, Joaquim Castsny, Te
resa M. Datzira, Margarida Forniol, Tolanda Garcfa, Isabel Garcia, Maree) Gcrmil, 
Ant.oni González, Francesc López, Juan José Lópcz, Tomas Mat\osa, Dalmau Mar
cos, Ermengol Marcos, Ferran Marcos, Joan Muntada, Baldomer Parera, Ester Pla
nas, Josep Pons, M. Rosa Pujal, Eudald Recorda, Josep Ramon ReoordA, Daniel Re
nom, .Joan Sabater, Jau me Sors, Josep Sors, CristOfor Torra, Marta Vi Innova i Canne 
Vinaixa amb el vocal Jaume Torrons. Total 35 persones. - Dia 30: Intent al Pe-
draforca, frustat per la pluja. Josep M. Ballart, Joaquim Castany, Miquel Estapé, 
,foscp Pons i Jaume Sors. - Dia 17-4: Excursió al Montsant (Priorat): Ulldemolins, 
Santa Magdalena, Sant Antoni, Racó de La Pastera i Sant Bartomcu de Fraguerau 
i relorn per la mateixa ruta. Blanca i Núria Biosca, M. Concepció Costa i Joscp M. 
Biosca. 

ESCALADA 

Dia 28: Excursió per Montserrat: Els Degotslls, monestir, Sant Benet, torrent 
del Llor, roques de la Verge amb escalada a tres d'elles, pla de Trinitsts, cami de 
I'Arrel, i descens pcr la canal del Pou del Gat. Josep M. Torras, junt amb Joan 



Nubiola. - Dia 30: Escalada a Mont.se1111t a la Portella Pelada i el Camell Uarg. 
JOOICp M. &llart i Jnume Obvé. 

F.SPELEOLOGIA 

Día 21: Dcscens a !'avene de l'Obaga de 111la, de 24 motrcs. Els Amies de 
l'Esll('lcologia a Castellar: Annu Font (13 anys), Jordi Mas (lO anys), Miquel Badia, 
IU.moo Mas, Guillem Díaz i Jnumc Font. Els acompanyaren Mana i Mcritxell Ba· 
dio, Núria Ba1111china, Rosita Porqueras i Carme Elias. Oía 16: Oescens a !'avene 
del Uest fins a la sala deis 40 m. Jordi Mas, Anna Foot, Jaume Font i Ramon 
M&>. - Dia 30: Deseens a !'avene de Castellet per inspeccionar el scu cstat. Jordi 
t.[a¡¡, Jaumc Font 1 Ramon Ma•. acompanyats per Koldo Bastcrretxea. 

SECCIÓ DE BTr (Bicicleta t<>t terrenyl 

Día 5: Coll Fonnic, Sant Andreu de la Castanya, ooll Prunera, Matagalla i rotom 
a con Fonnic pel maleix itint•rari. liamon Clapers, Jordi Moré i Pere Simon. - Día 
17: Sortida Popular, pcr les dues rutes programados, a I'Aplec de Caslellar Vell, 
en la inauguració de la Socció de BIT del Centre. 116 participants. - Día 24: Cas· 
tcllar. Parany del Botcr, plo do les Forques, eoll de la Rovira, casa deis Plans, El 
Salomó, Granera, L'Armcngol, Sant Lloren~. Cadafalch, CBJitcllar. 4 7 km. Jordi Moré 
1 Pcl'l' Simon. - Oía 31: Porticlpació a la I Cursa d e Monístrol de Caldera. 25 
km. Kamoo Clapers i Pere Simon. 

CMIDIADES POPULAR$ I MARXES 

Dia 1: IV Caminada Popular de Súria. 16 km.: Oarri de Joncarets, bnssn de 
, lo Canal, puig de Sonts (613 m.). portell de Colldeforn (esmonnr), cstanys d'Argen· 
~la, cnl Palitroques, turó i ermita de Sant Salvador, les Cebanasses i barri de Sn· 
lipota (Súria). Anna M. Pollcjil i Josep M. Torras. - Oia 3: 1 100 km. Palau de 
Plcgamons (trofeu Domingo Catalán), amb gran participoció internacional. El n1s 
Konstaot.in Santalov va cstablir un nou récord mundial de la distAncia, i el deixA en 
G hores i 22 minut.. Va prend~ht part Josep M. Torras. C'alia donar 8 voltes a un 
circuit urb8 de 12.500 metres. Va estar plovent durant g&Jrebé tot el sant dia. -
Oia 10: V Caminada Popular de Castellar. 17 km. 636 marxadors. - Día 10: XI 
Marxa i Aplec Excursionista de Vetcrans de Catalunya, per la r.ooa de Tavertet. Joscp 
F'orrcr, Conxita Gorro, Gon~al Lóp.,, Josep L)jnares i M. Carme Ull6s. - Día 11: 
VIU ~ada a la Salut (3,5 km.), a Sobadell, amb motiu de l'Aplec, amb sortida 
de ln pla¡:a de Catalunya. Jo&ep M. Torras ht esmer~ 17 minuts. - Oia 16: V Marxa 
Romilnica de Resistencia (80 km. amb 2.300 metres de dcsnivcll) a Navás. Josep 
M. Torras h.i participa, encara que per una despistado al dorrer control, va fer 2 
km. de propina i l'aesbA en 16 horcs i 30 minuta. - Oia 17: VIll Caminada Po
pular de Puigreig. 18 km. Albert Gamisans, Maree! CermA i Francesc Valls. -
Oía 24: VIn Marxa P opular Del C. E. TeiT888a. Vacariii8Cs, l'Obac, RA!llinars, 
Vacarisses. 29 km. lsidre Cabedo i Vieen~ Gandia. - Oía 24: XVU Travessa del 
Montscny (47 km.): El Figaró, Tagamancnt, el C&Q, Collformic, creu de Matagalls, 
Sant M~. els Castelleu a ICltl Agudes, el Turó de I'Home Mort, Santa Fe i Cual· 
ba. Annn M. Pallcja i Josep M. Torras la van acabar en 11 hores i 10 minutA. -
O in 31: IX Caminada 1\tanllcu·Cabrera (25 km.): Manlleu, la Teulcria, L 'Esquirol 
(esmorzar), Cantonigrbs, coll del Bram, santuari de Cabrera (travessa de J'Osca) i 



descens a Cantonigrbs: Anna M. Palleja i Josep M. Torras. - Dia 31: Cursa d'El 
Corte Inglés. (12 km.). Jordi Ballart, Josep M. Ballart. Joan Mumbardó, Pilar 
Purgiroón i amics. 

ALTRES ACTIVITATS 

Día 1: Col-laboració a les tasques de d esembl'OiiBament i recupcració del canú 
que surt de la bifurcació de coll de Port. fins el Portell Estret o coll d'Agulles (Mont
scrrat). Aquesta labor, endegnda pels Amics del Sol des de fa anys, ha permes que 
puguem transitar pcr la muntanya seguint el tei.xit deis antics camins, malaurada
ment després de l'inccnd.i de 1986, en bona part erosionats i malmesos. Del Centre 
Excursionista de Castellar van anar-hi: Vicen~ Gandia, Maree! GemJa, Josep Sors i 
Jaume Torrens. - Dia 7: OrientaciOD$ fotogr&fiquee sobre el tema •Utilitzcu la 
pel-lícula adequada pcr a cada moment?, per .Francesc Esteve i Jordi Serra. Entrega 
de prcmis als guanyadors del primer trimestre del ooncurs anual de fotografia. -
Dia 11: Reunió d e veguería, presidida pe! veguer senyor Josep Barbera. - Dia 
24: IJegendes i trifulgues de Sant IJorenl' d el Munt, a carrec de Cose Serrat, 
al nostre local social. L'ac.te estava inclbs en el programa •Viu el Pare• organitzat 
pcr la Diputació. La grada s'emplena de molts infants i fo~a gent gran. - Dia 31: 
Matinal a Castellolf per col·laborar en la Marxa Excursionista de Regularítat 
de l'Anoia. Maria Olivé, Joscp Sors i Jaumc Torrcns. 

WATV ART 1 MÚSICA 

Sant Pere d'UIIastre. 9 Teleton 714 55 71 
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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 
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