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COMIAT
Quan aquest exemplar que teniu a les mans esta va ja a la impremta, ha arribat, de sobte, la trista nova de la mort, en desgraciat accidcnt
de tratic, del nostrc prcsident En Koldo Baslel'l'etxea.
Davant de la impossibilitat, per manca de tcrnps, de donar el rcllcu
que la desaparidó del nostre prcsident es mereix, en el proper butlletí
tcnim intenció de retre-li l'homcnatge, sen2ill i espontani, que la seva
pcrsonalitat requcreix.
Tot i que, malauradament, la scva gestió al front del Centre ha estat
molt breu, merces al seu entusiasme i labor incansable i abnegada, ja
hi ha hagut prou de temps pcr a dcixar una empremta incsborrable en
el caliu de l'entitat i guanyar-se el respecte i l'admiració de tots.
Finalment, des d'aquest portavcu, el maleix en que ell havia col-la·
borat, el Conscll Directiu, en nom de tot.~ els socis, en !'amarga hora del
comiat de l'amic Koldo, vol expressar, públicament, u tota la seva familia, el seu més sincer condol. Tots el trobarem a falt.ar.

Centre Excursionista de Castellar

PROGRAMA MENSUAL D'ACTES I E XCURSIONS
!\1 ~•

Setcmbre
4, 5 i 6
7, cWuns
8, dimarts

11, divendres
11, divcndres
11, divendres

HS, dimarts
18, di\lendrcs
19 i 20
27, diumenge
29,30 i 1 i
2 d'octubre
2 octubre,
divendrea
4 octubre,
diumengc

At.-tivitau

- --- -

¡n(ormaeió

a t+apartat de:

Extursi6 d'AJUI Munlanya. Maladela
Termini del Contun Fotcgrlfie
Vereditle dtl Concurs FologrMit

Grup de Muntanya
Grup FotogrMie

(tercer trimestre)

Grup t'otográfit
Setti6 de BTI'

Col·lab<>rati6 en la 1 Ronda BTT
loaugurnció de l'exposició •La Bareelona
d'abans de In reforma•
Inauguraeió i Jliuramcnt deis premis
de fotogrnno
Reunió de Junta l Comissions
Reunió prepnrat.bria MatagaJis-Montscrrat
xrn Trov•..la ~1at.agalls-Montscrrat
Partitipaci6 ala Ronda de Matadepera

Noticiar! del Centre
Crup l•'ologrllfic
NoWciarj del Centre
Not.iciari del Centre
l\otie:iari del Centre
Grup de Muntanya

!nstripeiona Marxa Infantil

Noticiar! del Centre

Reunió controla ~larxa Infantil

Notidari del Centre

XXXII Marxa Infantil de Regularitat

Phg.6

TENIM NOTÍCIA DE ...
• ITT Travessa Montserret-Reu.s. Dies 26 i 27.
• Cuminndes populars: Dio 1, Caldcrs. - Dia 7, Sant Hipblit do Voltregá (12
Km.). - Din 11, Pln del Remci (Vic) (20 Km.). - Dia 13, Súria. - Dia 20, Prats
del Uu~n~ (20 Km.); Cercs. Oia 21, Hocapreverina (Torell6) (12 Km.). - Dia 27,
Santa Eugénia (18 Km.); Cnrrer do la Riera (Vic); Mans Unides (Vic); Ronda de Matadeperu. Octubre: - Dia 4, Calldelene~ (20 Km.); Hondo de Ter (20 Km.); Callús;
AmetUa de Meroln; Hooda Vallesann de Sabndcll.
• Caminados per Scnders de Gran RcecrreguL Del 3 al 6 d'octubre, 1'robada
Internacional de Scnderismc a Montserrat. Org.: UE Sabadell. - Dia 4 d'octubre,
Cami.n ndcs pel sud de Catalunyn, primer tram, Pa(ils • La Fontcta (Gandesa). 22,980
Km. Org.: CE Tcrrassa.
• 24 Rores d'Escalade al Cavell Bcrnat. Dies 3 i 4 d'o ctubre. Org.: Crup Cavall
Berna t.
• 111 '!'robada d'Estudiosos del Montseny. Per porticipar-hi cal enviar-nc un resuro abana del 6 de novembre.
• Premi Ciutat de Terra$Sa de Fotografia. Tema: Lliure. Tcrmini: 21 de novem·
bre. Primer premi, 100.000 pessetcs i trofeu. Org. : Foto Club Terra•sa.
• Primer Concurs FotogrAGc de Muntanya. 'l'ema: La muntanyn en toles le• seves
vessanta: esport, natura, paisa~. Termini: 15 de seternbrc. Org.: Agrupaci6 Excur·
sionista de Ma rtorell.
• V Concurs de Fotografin. Tornes: A) Fesles a Gruuollers, 1992; i B) Lliure.
Blanc i ncgre o virades. 'l'crmini: 25 de •etembrc. Org.: Crup de F'otogralia i Cinema de Granollers.

ACTIVITATS DELS GRUPS
CRUP DE li'WNTANYA
• Dies 4, 5 i 6: Sortida d'nlta muntnnya al Pie de la Malndcta. Van de Ue-

nase.
Dia 4, cliveodrcs: Sortida de Castellar a la tarda per onar a dormir al
rcfugi de la Renclusa.
Dia 5, dissabtc: La Renclusa (2.110 m.), Portilló Superior (2.870 m.), coll
Malelt (3.191 m.), pie de la Malndcta (3.308 m.), i retorn desfeot el camí de
pl\iada.
Desnivcll aproxima\: 1.300 m. flores de cam.r: 8 (aproxl madament).
Dia 6, diumengc: Matinal als llacs de Villamorta i retorn a Castellar.
Vocal: Pere Cardona. Tel. 7148047.
• Dia 27: Participació a la tradicional Ronda de :\1ntadepcra. Corn de c:ostu:m,
es tracia d'una excursi6, matinal, a l'abast de tothom.
Fina el momont de lliurar els originals a impremta no hem rebut la informació
de fitinerari, hora de sortida i cl3 detalls adients. Per aquest motiu, el3 que estiguin intercssats en assisitir-hi poden dcmanar més informació, uns dies abaos, a
Secretaria.
SECCIÓ DE B1T (Bicicleta tot terrcny)
• Dia 11, divendrcs. Dins deis actos de la Festa Major, col-laboraci6, junt amb
la Penya Ciclista, a la I R onda de B1T. Orgenitza: Asll0ciaci6 de Comerclnnt.s de
Castellar del Vall~.
·

. GRUP FOTOGRÁFIC
VU Concun A:i:lual d& Fotografía en Color
Puntua<:ió del segon trimestre, oorresponent al tema Ponts, atorgnda pel jurat
de Chmern Club Sabadell el dia 7 de julio!. Grup •A>·: J. Bmndely, 33 punts; Josep
Sors B., 32; Carlea Calsina, 31; Josep Sors O., 29; Jaume Calsina, 26; Frnncesc
Vilaclara, 21; Joan Muntada, 20; Jaume Muntada, 18; Ricard Prieto, 16; Loandre
Muntada, 15; Josep M. Ferrer, 14; Jordi Garri>s S., 13; Jordi Garri>s LL, 11; Joscp
Manci López, 10 punts. Grup •B..: Dolors Perich, 30 punts; Josep-Miquel Badia,
24; Ramon Capdeviln, 21; Guillcm Díaz, 17; Joan Parcra, 17; i Jordi Parera, 17 punts.
Trofeu J oan Riéra (téreer trimestre, sete concurs anual)
Dia 7, dilluns. Finalitza el termini d'admissió per a fer el lliurament de les
fotografies presentades al concurs. Tema: Lliure.
Dia 8, dimarts. Al local social de Camera Club Sabadell, a les 9 del vespre,
tindra lloc el vercdicte públic de les obres presentados.
Dia 11, divendres. A la 1 del migdin, un cop inaugurada l'exposició es procedirá
a fer !'entrega d"ls premis de fotografía als guanyadors del segon i tercer trimestre
del concurs anyal. Coro de oostum, el Trofeu Joan Riera té premis propis, per~ la
puntuació servcix per !'anuaL
Les fotografics quedaran exposades dura nt tots els dies de la •' esta Major. Los
hores que restará oberta aquesta exposició seran de 12 a 2 i de 7 a 9 de la tarda.
Notes
Es recorda als participants al concurs de fotogralia •La Catedral del Vall~s• que
tenen a la seva disposició les fotos presentades. Cal demaMr-les o Guillem Dlaz o
a Secretaria els dimarts i divendres de 10 a 11 del vespre.
També reoordem que el tema del quart trimestre, a presentar pe! desembre, és
Flors; tenint en oompte que ara n'hi ha moltes arreu, potser val la pena que ja comencem a pensar a fOtografiar-ne.

NOTICIARI DEL CENI'RE
Dia 15, dimarts. A les 10 del vespre, a l nostre cstatge social, reunió general
de Junta i Comissions pcr tractar tots cls temes que es crcgui oportú i iniciar la
programació d'adivitats de cara el curs que estem a punt d'encetar. És molt important que hi assistim tots i que ho fem ben prcparats.
Dia 11, divendres. A la 1 del migdia, inauguració de l'exposieió ·La Barcelona d'abans de la refonna)•,
Una exposició de fotografíes antiguos de l'entorn de Barcelona en el moment de
la oonstrucció del Palau de la Música, i també algunes obres significatives del seu
arquitecta Lhús Domenec i Montaner. Al voltant de l'any 1897 a Barcelona es va fer
un gran reforma que oomportñ un gran canvi a la ciutat. Edificis i carrers desapareguts, avui els podrem rctrobar gracics a vclls clixés.
Aquesta cxposició ha estat cedida gentilment per I'ArJtiu fo'otografic del Centre
Excursionista de Catalunya.
L'exposició restará oberta al nostre local social els dies 11, 12, 13 i 14, de 12 a
2 del migdia i de 7 a 9 de la tarda.
Dia 18, divendres. A les 10 del vespre, obertura de l'estatge social per a oferir-

lo com a lloc d'acolliment per a fer una reunió-trobada de tots els so<:is i castellarencs que s'hagin inscrit a la XIII 'l'ravesssia Jl.fatagalls·Montserrat i que estiguin
interessat en !robar, duran! la cursa, algunls punt/s d'assisUmcia o reeolzament.
Durant aquesta trobada, si es disposa de persones que volunt.'lriament vulguin fer
aquest servei, es concretaran

ho~s

i llocs que semblin adicnts, persones que s'encar-

regaran i temps de dumda de cada un.
Dies 19 i 20. Participació a la Xl1l 'l'ravessia Jl.fatagalls-JI.fontserrat en menys
de 24 hores. lnscrip<:ions: del 7 al 14 de sctembre. Pr~u: 1.600 ptcs. (inclou avitua·
Uament a 6 llocs). Els participants de fora de Barcelona es poden inscriure mitjan·
cant ingrés a qualsevol agencia de •la Caixa•. al comptc núm. 2100.3003.3200463057,
a nom del Club Excursionista de Crácia. El dissabte, a ooll Fprmic, prl;via presentació del resguard de l'ingrés, a partir de migdia, será murada la documentació als
participants.
Dia 2 d'octubrc, divendres. A les 10 del vespre, obertura del local social on tin·
dra lloc l'acostumada reunió prl;via de les persones que vulg<ún col-laborar en les
tasques de controls i zona de jocs de la XXXII Jl.farxa Infantil de Rcgularitat •
Trofcu Josep Coll. que es desenvolupara. si Déu vol1 el proper diumenge dia 4

d'octubre.

XXXll MARXA INFANfiL
TROFEU JOSEP COLL
Data:
4 d'octubre de 1992.
Itinerari:

Can Bogunyil, el Pi Gros del Mariner, cami antic de Sentmenat
(costa de Caravall), can Ramoncda, cami romá, serra de Palau,
can Casamada, Sant Pere d'Ullastre i pla~a Major.
Es tracta d'una extursió, matinal, d'una llargada aprox:im<tda
als 10 quilbmet.res.
Participants:
lnfonts, entre 7 i 13 anys, inclosos (equips de dos).
lnscripcions:

Local del Centre, dies 29 i 30 de setembre i 1 i 2 d'octubre,
de 7 a 8 de la tarda.
.

Preu inscripcions:

500 pcssetcs pcr equip,

~s

a dir, 250 pessetes per persona.

Aquest import inclou una asseguranca d'occidents que cobreix tots els
participan($
durant el dcscnvolupamcnt de la prova.
Els socis del Centre gaudeixen d'un 50 % de deseompte.

EL CAMINAR DEL CENTRE
ACTMTATS DEL PASSAT II'I:ES DE JUNY
ENTORNS OE CASTELLAR
Dia 4: Snnt Feliu de Codinas, Les Elie3, Saol Sebastiil d e ~lootmajor, Tres
Pins, Castellar. Isidre Cabcdo i J06ep Sors. - Dio 7: Canyelles, Pornny del •Fedcrioo•, serra de In Codina, pln de le• k'orques, Snnt lloren~ SavnU, i retor o pcl sonder GR i can Cndafalch, per Joscp M. Torras. - Dia 7: Cast.ellnr, Tres Pins, cim
del Farell, Gunnta, can Padr6. Castellar. J . Sors. - Oia 8: Snnt ~'oliu de Codinos,
Sant SebastiA, Castellar. Viccn~ Gandia, Isidre Cabedo i J oscp Sors. - Dia 23: La
Muntada, tarTCnt de les Acacics, Genesca, Sant Uoren¡: Savall, la Busqueta, can
Cadafalch, i Castellar. J osep Sors B. - Dia 25: Castellar, can Cadnfalch, serra de
la Codina, ermita de l'Eoologia ol cast.ell de Gallifa, Sanl Pere de Gallifa (visita ol
taller del ceramista Lloren~ Artigas), font de les Maiolcs o de Santa Amelía, pla de
les Forquus i retorn, pcr Anna M. Palleja i Josop M. Torras. - Dio 28: Matinal o
Sant Lloren¡: Savall, Sala Llassera, costa Burrnssa, ooll Monncr, Cadafalch i Cas·
tellar. J. Sors B.

EXCURSIONS OIVERSES
Dia 6: Excursió a Montser·r·ot: E l Bruc, F.ra deis Pallers, r·cf\J¡¡i d'Ab>ulles, ca·
nal Ampla, nsccnsions a I'Agull u Seos Nom (viu normal i vía r·üpcl), i retoro . Pcr
Josep M. Torras i amics. - Día U: Excursió pe!~ voltants de Quijus (Cantitbrin),
amb visita a !'ermita de San Benita, per Judrl.h Thrr.t• i Josep :\f. Torras. - Dio
19: Excursió a Montserrat: Caml deis Degotalls. monestir, caml do Sant Benet., torrent del Llor, mcrlcts de la Ver¡¡e (des d'on van contemplar !'arribada de la torxa
olímpica a lo pla~a del moncstir), runes de 'l'rinitats, caml de l'Arrd i descens pcr
la drecero dol Pou del Gat, pcr Joscp M. Torras i arnics. - Día 1(): Mon.is~rol , font
de les Guilleumcs, monestir de Montserrat.. comí deis Apóstols, Monistrol, rnati nnl
per Daniel Rcnom i Josep Sor~. - Dia 26: Pujada al ooll del Portarró (2.424 m.).
Isidor Comcllas, Germil Filó, Ricard Filó, Hamon Rossinyol, Joan Comellas i LaureA
Zofra. Aquesta d06 últims pujaren fins el pie de P ortarró (2.733 m.). - Dia 27:
Saldes, enforcadura, Polleg6 Superior del PedrMorca (2.498 m.), cresta i cim del
Caldercr (2.485 m.) i retoro per la tartera. Annn M. Pallejá i Joscp M. Torras . Día 28: AssisUlncia al Conccrt de Música Classica a l'Enforcadura del Pedraforcu,
organitzat per In UES dins els netos de reool•amcnL de l'expeditió a l'Himalaia •g2,
Roser AnWncz, Josep Pons i omics. - Oia 28: Asccnsió a la Punta Alta (3.014 m.).
i al Pa de Sucre. Josep Llinares i arnics.

CAMINADES 1 1\'IARXES
Dia 14: J Tra,•essia Matagalls • Castellar, en menys de 13 hores. Itincrari:
Matagalls, ooll Forrnic, Aiguafreda, Sant Miquel del Fai, Sant ~·eJiu de Codines, Sant
Scbasti! de lllontmajor i Castellar. En total, uns 48 quilómctrcs de reoorregut. A
les 7 en punt del maU van prendre la sortida a la creu del Ma tagalls un total de 56
persones, de les quals 41 varen acabar la prova. Varen abandonar-la, dones, 15 persones. El participan! més r!pid va ser el nostro consoci J osep Pon., que hi va es·
mo~ar 7 hores i 48 minuts. - Dia 14: m Caminada Popular d e Daga (13 Km.).

Altura sortida, 780 m. Altura mb.xinUI, 1.375 m. Desnivel!, 595 m. Albert Gamisans,
Maree! Ge1'1DA ·¡ Franccsc VoUs. - Dia 21: IV Caminada Popular de Guardiola
de BerguedA (17 Km.). Van porticipar-hi: Families Sabotcr, Font, Gandia, Torras,
Ma!l, Pons, Biosca, Avellaneda, Párraga, Seguí, Sanlo6, Rus, Rec:ordll, Subirana, Sors,
Vilar, M.allosa, Montes. Calsina, M&rt.ino, Núñez i Basterratxee, junt amb &ger Grau,
Isidro Cabcdo, Mic¡uel Badia, Iris Boadella, Guillem Olaz, Ramon Faleó, Marcel
GermA, Gemma Moré, J ordi Per manyer, Daniel Renom, f'rancesc Romagosa, Jaume Torren&, Ramon Vila... fins a 83 caminants de Castellar i socis del CEC. - Dia
28: UI Caminada Popular de Saldes (15 Km.), per Anna M. Palleja, Josep M.
To•·ros, Jaume Torrens, Ramon Vila, Maree! Gerrnll, Tomh Mañosa i Daniel Renom.
ALTRES ACTIVITATS
Dies 6 i 7: Col-labora<:ió en la Mm·x.a de Resístencia Nú.ria - Queralt (Bcrga)
de 92 Km. Fer d'esoombn1, recerca i cvacuació de la zona Ndria - oollada de Tosscs.
Koldo Basten-etxea.
NOTES
Els follcts d'impremt.a una vegada més ens han fet una mala passada. En ac¡uesl
oport.at del bullleU de juliol-agost dcia acti\•itats d'abril quan realment les publicades són del maig, com supose m que la perspicacia del lector detec't.A ja que les d'obril
npnrcgueren en el butlletl de juny.
l o l'escrit d'Alfons Cisbert hi falta un parilgraf que aro no transcrivim perqub
no dificulta l'entcsa del contínguL.
Una vegada més cns toen demanar disculpes; ho fem sense recan~a i confiant
en In cqunnimitat de tots.

ART 1MÚSICA
Sant Pere d 'UIIastre, 9

Te léfon 714 55 71

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

FADERS, S.A. Propa Domestic Industrial

FABRICACIÓ
DE MATERIAL
D'ESCALADA
1 ALPINISM E
Polígon Industrial
Pla de 1• Bruguora
Carrer Barcelona s/n.
Teléfon 714 66 11
CASTELLAR DEL VALLES

R.A .R.S.A .
Avda. deis Fruiters, 1
CASTELLAR DEL VALLES

lnstal·laclona i subministras
gaa propil
Conce11lonari Oficial
de Butano, S.A.

~~t~~,~~~~~:~doVEHICLP~
O
'

VENDA DE COO icKTES

Passeig, 72

Tel. 714 S I 9 1

CASTELLAR DEL VALLÉS

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

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 ~
C.lellar del VaiiM

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

