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La pirAmide de] Matterhorn o Mont Cenin (A)J>8)

ELECCIÓ DE PRESIDENT
Una uegada oonWtfGI el que pcdritm dir-11e nou curs i asserenal l'esperü Ira•·
balsat pel cop que a tots ocasiond tl sobtat traspds del nost~ ~ president en Koldo, la Junta ¡xx;a en ooneixemtnt tk tol.s els associats que pel seu. 110rmal cksenvolupament en les tasques directi.ves i d'organitzaci6, ~s convenient reestrudurar-la tk
110u namtnant un nou president que /uJ tk S<>rgir d'elecci.ons efoctuatks en Assemblea
E:drtll)rdin{lria de soci8.
En conseqüencia, tots els socis que ~neixin e/$ requisils legals per poder accedir a la p~denci4, s6n oonvicla.ts a presentar les seues candidatures al carrec aban.o
ckl dia 20 d'aquest mes tk nouembre, per tal de relebrar AsMmblea Extrtwrdinari4
abans de {inir l'any i p1Yvi4 ronvocaliJrU. o{u;ial inserida en el proper butlletl.
Si perla dota •·• mentada no hi haguis presentaci6 ck candidats, l'actual Junta
oonsickraro que el preaident aa:Ukntal oompta amb el suport i con{um~ deis ..ocis
per continuar ocupant el. carrec, rw convocant, de moment, l'a$semblea, que quedoro
pasposaiÚl, com a mínim, {ins el vinent mes de (ebrer, dota en que l~ntilal convoca
nonnalment la seva Msemblea anyal.

CURS DE MONITORS DE LLEURE
INFANTIL 1 JUVENIL ESPECIALITZAT
EN EXCURSIONISME
El proppassat dia 17 d'octubre s'inaugurñ en el nostre local el Primor Curs de
Monitors de Lleure Infantil i Juvenil ~specmlit.znt en Excursionisme. En la inauguració hl forcn presenta el scnyor Jaume Seda. coordinador deis ~w•os de monitol'11
do l'.Escola d'Tnicinció n l'Excursionisme i a I'Educaeió Ambiental, nixl coro el president accidental del Centre, en Joan Muotada.
Aqucst curs ha cstat el primer d'nquest.es caract.erfstiqucs que es fa o nivcll de
tot l'Estat, la qual cosa fa que la nostra entitat hag> estat pionera en aquest seotil
Aqueet eurs el seguiran un total de 31 alumnes en una primera fase que durara dos mcsos. Dotze alumnes més s'nfegiran durant quatre &ctmanes més en
l'espcciahtzació, per la qua! cosa podem dir que ha estat tot un Cxit.
Cal afcgir, que a més d'alumnes de Castellar del Valles, també cursen aquesta
estudis a la nostra entitat altTeS companys de Montmeló, Canovclles, Sant Eat.evo
de Palautordcra, Granollers, 'l'errassa i Barcelona.
Un cop acnbat el curs, tots ells rebran el corresponent tftol de monitor de la
Secretaria G<!neral de la Joventut. de la G<!neralitat de Catalunyn, a més d'una diplomatura de l'especialitznció que otorga l'Escola de I'Esplai de Barcelona i l'E8001a
d'lniciació a l'Excursionisme. Aquest títol és imprescindible per a portar grupe infantils i juvenil&, d'acord amb la lc¡¡islació vigent.
Coro és ben sabut per a tols, la cont.inul'tat de l'excursionisme de~n de la .navor» que scmbrcn. La nostra entitat, que fins avui ha vingut rcalitzant un excursionismo de qualítat, s'ha prcocupat de nou pel scu futur. Aquest eurs n'és una mostra.
L'organització del cur11 ha nnat a eArrec del Centre Excursionista de Castellar i
la dire(:ció tbcnica ha estat responsabilitat de l'Escola de l'Esplai i de l'Eaeola

1 D'AGOST DEL 1992

Qua;, vai¡ separar oaltar l'últlm ¡raó de roea que
em eeparava de la bue d'aquella muntanya; valg U·
perimentar una mena d'alliberament pelcoiOgic. L'adr&naltna, ele fantumee 1 la por bavien deint de pegr
dtnl meu 1, encara que conttnuava portant la motxüla
a l'eequena, em 18Dtia més lleuger que mai, i ée que
el Joeep i jo aeabavem de baixar del Cervin, bavent
fet el cim i tot.
1 d'agost. Aquest és 'e l gran dia; són les 4 del matf i ja cstcm prepa.rats. Som
els primer& do sortir fora del refugi. pero encara no t.irem amunt, perque estcm
esperant que el guia (que vArem controlar ahir) esligui amb el eeu client a una di&·
tilncia prudeocial perque no ea noti .tant que els estcm seguint.
Cada muntanya té la 8CV8 estra~a per assolir-la i el Ccrvin té aquesta si ée
que es vol ser prllctic i anar por feina, ja que el primer tram fina a surtir a l'aresta
éa molt perdedor per la quanlit.at de camins i cominets existcnts que de nit et fa·
rien perdre un tcmps preció& si no encertes el bo a la primera.
La eosa funciona i anem guanyant aleada molt n\pidament scguint les llumctcs
deis frontal& que tenim davant. Finalment aeabem perdent el guia i el seu client de
vista, pero ja ens trobcm encarrilats i ja continuem sois per eanú evident sense deixar
de banda algun que altre dospistat perque la ruta se'ls porta.
L'atcnció que s'ha de tcnir en tot momcnt és mllxima. Ja fa estona que hem
superat el lloc on vaig haver d'llbandonar l'llltlma de les vegades que vaig venir a
intentar el cim. Deixem per sot.a nostre el refu.gi d'emergi!ncia Solvay i al cap d'una
estona !larga arribem a la tanda de cordes fixes. Encara no hem •jalat.» res des que
bem sorlit de baix. Aquí ens trobem amb el Juan, un aragon~ do $abiñánigo, quo
ens demana ai es pot ajuntar a la nostra cardada ja que ala seus companys els hi
ba agafat el mal de muntanya. Li diem que si pero amb una mica de recel, perqub
temíem que cns faria anar una mica lents, porO va resultar tot el oontrari i, sota el
lema de «OOm roés screm mée riurctnP, v8rem tirnr amunt amb una fo~ «<Il&nya•
suplementllria que va anar d'aiiO més bé per la moral. l després de deixar les cor·
des fuces i remunt.ar una rampa molt drcta de neu i gel, v~rem arribar per fi al
cim, el Matl«born (4.478 m.) o Cervin, oom més correntment se1 coneix. A dalt
érem els tres tot sois: no hi bavia ningú méa en aquell moment; ena vArem felicitar
mútuament i pcr acabar d'arrodonir-ho vll.rem tcnir el coratge d'arribar-nos fina el
cim d'Itlllia, que llinda nmb el sufs per una pelit.a i estreta arosta de neu.
L'espc~tacle a dalt del Cervin era grandiós, igual que la •galeta• de banda i
banda.
Dcsprés de les fotos de rigor per a la pcstcritat, v~rem tirar avall mentre
l'helia)pter de rescat ens feia la guitza volant a ran de paret; potser es pensava que
érem cam de rescat, pero anava ben errat perqu~ aquesta vegada oo seria aixl.
Passadcs de nou les cordes fixes, en Juan es va acomiadar de oosa)t.r es dos eo
retrobar-se amb els seus companys que l'espernven i, després d'intercanv;ar-nos
l'adreca per les fotos en comú que haviem fet en el cim, ens vllrem donar una lllli·
ma cncaixada i aval! s'ha dit, que es fa t.ard i vol ploure (és un dir), encara que al
final també ho va fer una mica.
Amb molla cura vArem anar dcsfent tot el carni que bavfem fet, mirant d'anar
per on recordAvem que bavfom passat abana, cosa complicada aquesta per cert. De
tant en tant afegíem algun altre rappel per anar simplificant una mica el deseens,
que bavfem de fer amb tanta o més atenció que la plliada, i ós que jo li deia al
Josep que no ho vcuria elar fina que no posés cls peus al terro en un pla horitzontal

del tot, perqu~ malgrat que ja havfem conqueri t el cim, encara no havíem oonqucrit la
muntanya.
J por fi, després de 13 horcs d'haver
sortit del refugi, vaig saltar l'últim graó de
roca que em separava de la base d'aquella
muntanya.
Haig d'afegir que aquesta asccnsió forma part, a manera de cloenda, d'una inten-

sa setmana per la regió del Valais (A\ps
sui'ssos) en la que varem assolir, junt amb
en Caries i en Mcli, dos companys que no
varen venir al Cervin, els següents cims:
Laguinhorn (4.100 m.), Stecknadclhorn
(4.241 m.), Roccia Nera (4.075 m.), Agulla
lnnominata (4.106 m.) i Breithorn Oriental
(4.141 m.).
Quim Castany i Josep Llinares
l)alt del dm Matterhorn (4.476 m.)

INFORMACIO' DE REFUGIS
XALET PERE CARNÉ (LA MOLINA). Unió Excursionista de Sabadell. Esqui
de fons i de muntanya. Excursions. Natur-d. Bic-icleta tot terreny. Parapent. Espeleología. Turisme.
Situació: A l'cstac-ió d'equf de La Molina, a 7 km. del poblc d'Aip i a 10 minuts
de l'estació del tren (1.480 m. d'al~ada).
Disposa de calefacció, aigua calcnta, música ambiental, TV., pati, telefon i una
capacitat de 45 ·plaees.
Obcrt tot l'any. Guardes: Esther i Manci. Pcr a reserves: 'l'elefon (972) 89 20 80.

LA PUJADA A LA PICA D'ESTATS
Varem sortir a les 6 del matf del petit poblet d'Áreu, de la comarca del Pallars
Sobira. Vam anar en cotxe fins el pla de Boet i alcshorcs vam comen~r a caminar
fins arribar al refugi de la Vall Ferrcra. És aquí on es troba el canú que conducix a
la Pica (la muntanya més alta de Catalunya).
A tres quarts de 7 varo comen~r a pujar i, caminant, caminant, varo trobar un
reto! que indicava que la Pica es trobava a 5 hores.
Dcsprés d'unes tres bores de caminar, vam arribar al primer llac de la Pica,
que és molt gran: aleshores vam seguir la marxa fins arribar al segon 1\ac, on vmm
esmorzar i és en aaquesHloc on et veus la Pica al damunt. Després de caminar
dues bores més, férem el cim! 1 a dalt de la Pica vam gaudir d'un esplendit paisatge
i també vam descansar per reprendre forces per la tomada.
És una excursió molt boruca i recomanable pcr a qui li agradi caminar de debO!
Núria Fresno (13 anys)

1 D'AGOST DEL 1992
~ vai& aeparar &altar Púlti.m IP'aó de roca que
em Mpal'ava de la b - d'aquella muatanya; vai• ez.
perimeatar una meDa d'alllberament pelcoiOgic. L'adrenaliDa, ela fautaame. i la por havieu delxat de peear
dina meu i, encara que cout.lnuava portaot la motxllla
a 1'.-queDa, em eentia mé8 ll~er que mai, 1 é8 que
el Joeep i jo acabhem d e bab.ar del Cerv:in, baveut
fet el cim i tot.
1 d'agost.. Aqucst és el gran dia; són les 4 del m3t! i ja estcm preparats. Som
els primers de sortir fora del refugi, perb encara no tirem amunt, perque estem
esperant que el guia (que virem controlar ahir) estigui amb el aeu client a una die·
tAncia prudencial pcrque no es noti -tant que els estem segu.int..
Cada muntanya té la oeva est-ratl>gia per assolir·la i el Cervin té aquesta 1i és
que es vol ser pr6ctic i anar pcr feina, ja que el primor tram tins n sortir a l'aresta
és molt perdedor per la quantitat de camina i camineta cxistents quo de nit el fa·
ríen perdre un temps precióe si no enccrtes el bo a la primera.
Ln cosa funciona i anem guanyant al~da molt ropidarnent sq¡uint les Uumetes
deis frontals que tenim davant. Finalment acabem perdent el guia i el seu client de
vista, pero ja ena trobem enearrilats i ja continuem sois pcr camí evidcnt sense deixar
de banda a]gun que altre despistat perqu~ la ruta se'ls porta.
L'atenció que e'ha de tenir en tot rnomeot és mAx.ima. Ja fa estona que hem
superat el lloc on va.ig haver d'abandoner !'última de l<ll! vegades que vaig venir a
intentar el cim. Deixem per seto nostre el refugi d'emergencia Solvay i al cap d'una
estona Uarga erribem a la tanda de cordes fíxes. Encara no hem «jalat• res des que
hem aortit de baix. Aquí ena trobem amb el Juan, un aragones de Sabillánigo, que
ens demana si es po' ajuntar a la nostra cordada ja que als seus companys ela hi
ha ognfat el mal de muntanya. Li diem que sí pero amb una mica de rece!, perque
temlom que ens faria anar una mica Jcnts, pero va resultar tot ol contrari i, sota el
lema de ocom més screm mée riUrem•, v~rcm tirar amunt amb una fo~ ""'anya•
suplementAria que va anar d'aUb més bé per la moraL 1 després de deixar les cordes futes i remuoter una rampa molt dreta de neu l gel, varem arribar per 6 al
cim, el Matterborn (4.478 m .) o Cervin, com més corrcntment se'l coneix. A dalt
érem els tres tot sois: no hi hovin ning11 més en aquell moment; ens varem felicitar
mútuamcnt i per acabar d'arrodonir-ho varem t.enir el coratge d'nrribar-nos tina el
cim d'ItAlia, que llinda amb el suts per una petita i eatreta arcsta de neu.
L'espectocle a dalt del Cervin era grandiós, igual que la .galeta- de benda i
benda.
Després de les fotos de rigor per a In posteritat, varem tirar avall mentre
J'helicbptcr de rescnt ens feia la guitza volnnt a ran de paret; potser es pensava que
érem cnm de rcseat, pero anava ben errat perque aquesta vegada no seria així.
Paaaades de nou les cordes fixes, en Juan es va acomiadar de nosaltres doa en
retrobar-se amb els scus companys que l'esperaven i, dcsprés d'intcn:anviar-nos
l'adro<:a per les fotos en cornil que havíem fet en el cim, ens vArem donar una lllti· ·
ma encaixada i avall s'ha dit, que es fa tard i vol ploure (és un dir), encara que al·
final tarnbé ho va fer una mica
Amb molta cura virem anar desfent tot el caml que havíem fet, mirant d'anar
per on recordbem que havlcro passat abans, cosa complicada aqueata per cert. De
tant en tant ofcgiem olgun altre rappel per onar simpliflcant una mica el desamo,
que havícm de fer amb tanta o més atondó que la p~ada, l és que jo H deia al
Joeep que no ho veuria clar fins que no posés els peus al terra en un pla horit.zontal

del wt, pen¡u~ malgrat que ja havíem con·
querit el cim, encara no havíem cooquerit la
muntanya.
1 per fi, despres de 13 hores d'haver
aort.it del rcfugi, vaig saltar l'últim graó de
roca que em separava de la base d'nquella
muntanya.
Haig d'afegir que aquesta asoensió for·
rna part, a manera do clocnda, d'una inten·
sa setmana per la regió del Va.lais (Alps
suiasos) en la que varem asaolir, junt amb
en Caries i en Meli, dos companys que no
varen venir al CerviÍI, ela segilents cims:
Laguinhorn (4 .100 m .), Steck.nadelhor n
(4.241 m.), Roecia Nera (4.076 m.), Agulla
lnnominata (4.106 m.) i Breithom Oriental
(4.141 m.).
Quim Castany i Jo.ep Llinares
Dalt del clm M•ttcrhorn (4.476 m.)

INFORMACIÓ DE REFUGIS
XALET PERE CARN~ (LA MOLINA). Unió Excursionista de Sabadell. Esqui
de foos i de muntanya. Excunions. Natura. Bicicleta !.OL terreny. Parapeat.. Espeleología. Turisme.
Situació: A l'estació d'equf de La Molina, a 7 km. del poble d'Aip i a 10 minuta
de l'estació del tren (1.480 m. d'ol¡:ada).
,
Disposa de calefacció, aigua colcnta, música ambiental, TV., pati, teléfon i una
capacitat de 45 places.
Obert tat l'any. Guardes: Esther i Manel. Pera reserves: 'l'eléfon (972)89 20 80.

LA PUJADA A LA PICA D'ESTATS
Vlrem sortir a les 6 del mat.f del petit poblet d'Áreu, de la coman:a del Palian;
Sobira. Vam anar en cotxe fins el pla de Boet i aleshores vurn comen¡:ar a caminar
fins arribar al refugi de la Vall Ferrera. És aquf on es troba el camf que condueix a
la Pica (la muntanya més alta de Catalunya).
A tres quarts de 7 vam eomcn¡:ar a pl.\iar i, caminant, caminant, vam trobar un
retal que indicava que la Pica es trcbava a 5 hores.
Després d'unes tres horee de caminar, vam arribar al primer llac de la Pica,
que 61 molt gran: aleshorea vam seguir la marxa ftns arribar al segcn llac, on vlrem
esmorzar i és en aaquest lloc on et veus la Pica al damunt.. Després de eamfnar
dues horee més, férem el ciml 1 a dalt de la Pica vam gaudir d'un esplcndit paisatge
i tamb<l vam descansar per reprendre forres per la wmada.
És una exrursió rnolt bcnica i recomanable per a qui Ji agradi caminar de debO!
Nolria Freano (13 anys)

UNA EXCURSIÓ A MONTSERRAT

Arribant a Monteerrat. Sota els peu.s. les marques de les dilerents rute.
que hl acaben o hl passen. (~'oto: MiqWll Ba<lia)

El passat dia 6 de setembre, una ooUa del Grup Infantil del CEC, encara que
tots eren grans menys jo, vam anar a Montscrrat caminant. Primer tothom esteva
molt animat menys jo, pero a les 4 vam emprendre l'exc1.1rsió, camí de la Mola. Vam
estar vuit hores caminant. Durant l'excursió vam parar unes tres vcgades: primer a
prendre una mica de cate o llet i galetes a la masia de l'Obac, que estava en obres;
després a Vacarisses, cinc minuts, a comprar ooca i més tard prop del bar Teresa a
esmor¿ar. A partir d'all~ ja no vam parar més i vam anar directament a Montser·
rat, on vam arribar a un quart i mig de dotm. bastants can sats tots. Alla repo~m
i encenguérem unes espelmes a la Moreneta. Després vam anar cap a casa tot aixa·
fadets.

Ester Vilar

P ROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS
Novembre

8. diumenge
15, dhunenge
15, diumenge
21, dissabte
22, diumenge
22, diumeogc
29, diumenge
29, diumenge

Activitat

Mét intonnació
a l'apartat de:

Crup de Muntanya
Crup Infantil
Crup de .Muntanya
Noticiari del Cent.re-

Itincrari scrra de l'Obac
Matinal pel Puig de la Creu
Parlicipació •Camins de les Cuilleries»
Sopar de germanor
Sort.ida al .Montseny en BTI
Repartiment de premis de la ~!arxa Infantil
Uiurament Trofeo a la Constllncia
Matinal ala canal Freda
Recorrcgut Ronda Vallcsana

Sccció de BTT

Curs pera monitors

P8.gina2

Notician del Centre
Crup Infantil
Grup de Muntanya

7, 8, 14, 15, 21,
22, 28 i 29

TENIM NOTÍCIA DE ...
• '!'robada en mcrnbria deis excursionist.es a l'esglés10 de l'antie monestir Priode Sant Pone (8aix Llobregat). A les 12, act.e cfvie a cArree del senyor Jaume
Ramon i, linalitzat aquest act.e, eelebració de la missa oficiada pe! rev~>rend P. Joan
Botam. Org.: Fomcnt Exc. de Barcelona.
• Per Senders: Dia 8: GR 7-1. IX> Cra. N.-240 (Mora) u El Molar, 20,050. Org.:
C. E. Terrassa. - Dia 8: D'Oix a Sudemos, 20 km. - Dia 22: Do Prudcs a la Morera
del Montsant, 21,270 km. Org.: U. K Sabadell.
• ID Malagal)s-GranollcM!, 40 km .. dia 29. Org.: A. E. Granollers.
• Caminades populars: Dia 8: IV Caminada de DalenyA (211 km.). - Dia 15:
XITT Marxa Rupit-Taradell (43 km.). - Dia a concretar: Caminada pels entorna de
Sent:menaL Org.: SESC Sentmenat.
• Ciele d'excursions per con~xt>r la natura. - Dia 7: Per a Locats del bolcL
Excursió per apmdre a con~ixl'r els holets. - Día 8: La punyalada. Per les cingleres
i afraus de la Garrotxa. - Día 14: Urbanització pcr a mallerengues. lnslal·lació do
caixes-niu a la vaU d'HoM. - Oia 14: Nit de marxa amb estrelles. Observació del
lirmament de~ de la Mola. - Oia 21: Petjadcs i rastres. Sortida per aprcndre a
de~tar animals. - Dia 28: Fotos scnse escAndo!. lntro<lucció a la fotografia de
natura. Org.: U. E. SabadeU.
• Aplcc de Sant Sadurní de Oallifa. Al migdia, com és costum, hi haurb m.issa.
• Concursos de fotografio: liT Saló Estatal Ciutat de Rerga. Tt>mcs: Lliurc (en
blanc i negra) i Berga ciutat (en blunc i negre o color). Termini d'admissió: 11 de
desembre. - V!e Goncul'11 de Folografia d'Aficionats Sont Sadurní 1992. Temes:
L'arquit.cctura olímpica i L'amor. MndalitaL~: Blanc i oegre o color. Termini: 19 de
novembre. - GoDCUJ'11 de Oioposiüvt'S. Tema: Uiurc. Tcrmini: 6 de no'·cmbre. Or¡¡.:
A¡rupació Cultural Folklbrica BortX'Iona. - XII Concurso Fot.Ográfico de Montaña
de !rulla. Blanc i negra, color i diapositives. Termini: día 9 de novembre.
• lli Trabada d'Estudiosos del Montscny. Oia 11 de desemhrc a Sant Pere de
Vilnmajor. Tant si es pensa presentar un treball com si no, cal ínscriure's aballS del
diJl 6 do novembre.
ra~

ACTIVITATS DEL GRUPS
GRUP INFM'TIL
Oia 111: Matinal pels voltants del Puig de la Creu. Sortida o dos quarts de 9 del
local social. Voeals: Joscp M . Bíosca, teiMon 714 62 63 i Jaume .Font, tcléfon 714 56 76.
Dia 29: Matinal a la canal Freda de Sant Llorcnc. Sortida a dos quarts de 9 del
local &ocia!. Vocal: Ramon Vila, t.clCfon 714 57 77.
GRUP DE MUNTANYA
Cicl e de sortídes matinal• • ltineraris per la serra de l'Obae•

Un cop fiJJalitzat el que l'any passat varem dedicar o Montserrnt, el Crup de
Muntanya del Centre organib:a, amb carbcter bimensual, un seguit d'excursions que
tenen per objcctiu recOrrer els indrets, roren inconeguts alguns, d'oquesta senalada
tan propera i alhora no gaire transitada pels excuJ'11íonísl.t'S castellarencs.
Seré. com el de Mootserrol, un recuU d'itineraris, matinal&, que intcntarem al·
temar, simultániament, amb un cicle de sortides dedicados a con~íxer el massís del
Montscny i que procurarem endcgar el proper mes de desembrc.

Eaperem que, ambdóe, tinguin la bona acollida i acoeptació que va acoRSégUÍl' el
del cun p8888L Ea tracia, novameni, d'un servei que ofcreix el Centre als &e\18 u10cial8.
Día 8: Cicle •Itineraria pcr la serra de I'Obac•: Ela po111 de Gla\), la Torrota,
Roca Salvatge, eanaia de la Cal1ina i del Uop. La Barata, roca del Corb, turó
de la Carlina. pou de glac del camf de !'Estepar, Torrota de I'Obac, casa vella de
l'Obac, pcu de glac del camf de la font de la Portella, font de la Portella. la Calslna,
canal de la Calsina, Paller de Tot I'Any, Roca Salvatgc, cena! del Llop, Porten Estret, la Barata. Desplacamcnt amb cotxes particulars. Vocala: Josep Sarta, tclMon
714 73 00 i Jaume Torren&, telllfon 714 55 42.
Día 16: Participació a la IV Manta ·Camina de lee Guilleriee•, amb sortida
i arribada a Sant Hilari Saca! m. Per a . més inforrnació, ccnaultar a Secretaria.
Oía 29: Reccrregut per la ruta de la passada Ronda Valleeana que organii2A
la UES: Castelltercol, ccllet de Saot Fruit6s, la Sala de Sant Uogari, Granera, balmee de Salomó, ccll d'Ases, el Ferrerol, Castelltercol. Durada aproximada, 6 horea i
mil;ja. Despla¡:ament en cctxes pnrticulars. En sera el vocal Fcrran Marcos, de la
Unió Excursionista de Sabadcll. Per a més informació, tclcfonar a Jaume Torrens,
tciHon 714 55 42 o a Josep Sors, telHon 714 73 OO.

GRUP D'ESQUÍ-TEMPORADA 1992-93
Targetee de la Federaci6 Catalana d'Esporto d'llivern
A partir de !'última aetrnana d'nqucst mes de novembre, tots cls interesaats en
obtcnir la targeta-asscguranca podran passar pcr secretaria a sol-licitar-la.
Cunet
Des de faja uns dies a'esta treballant en la preparació del curset d'aquesta temperada. En el proper butlleU es procurara donar tot.s cls detalla.
SECCIÓ DE BTT
Dio 22: Sortida al Montaeny: El f'igaró, Vallcarca, Tagament, pla de la Calma, ccll Forrnic, i retom per la. Mora, Aiguafreda i El Figaró. 40 km. Desplacament
amb vehicles particular&. Cal concertar placa. Sortida a dos qunrt.s de 8. Informacíó:
teiMon 7148694.

GRUP FOTOGRÁFIC
• Malgra~ que la nostra voluntal 6; fer un curoet fotogrlfic, oomuniquem que
de momeot queda sus~ per manca de participanls que ha¡in fet la seva subecripció formal. En qualsevol moment que hi hagi gent interesaada en fer-Io se'n tornara
a parlar.
• Reeordem als participante del concurs de fotografia deis anterior& trimestres
que poden passar a reoollir Ice scvcs fotografies al nostrc local social tots els dimarta i divcndres de 10 a 11 de la nit.
CICLE DE PROJECCIONS
Oia 22: Liurament de premia de la XXXII Manta Infantil de Regularitat i passi
de Ice diapoeitivea tiradce aquell matf.
• L\iurameot del Troteu a la CoaAm>cia .Enrie ComeTI as- a l'infant (o infan18)
que ee o'bagi fet mereixedor per la aeva assidurtat en participar en lea excurslona
programadea del Grup Infantil. També hi hauran diapositives d'alguoea de les !101'tidea fetes durant el cur11 1991-92. Lloc: Auditori Municipal. Hora: Doe quarts de 7
de la tarda. Amb aqueat acta queda inaugurat el Cicle de Projeccions 1992-93.

NOTICIARI DEL CENTRE
GRUP JUVENIL
A tall de resum del curs 1991-92 del Grup Juvenil, poder dir que els seus components van fer nou excursions propies, des deis ent.oms de Casrellar al Pirineu,
passant pe! Pedraforca i el Montseny; van participar a la Camjnada Popular, a la
portada del Pessebre a la Castellassa i a l'Aplec de Castellar Vell; van fcr sortidcs
en bicicleta i practiq11es de rappcl i esquí; i es van trobar tots els divendrcs al local
social on van celebrar, entre altres, la Castanyada. Pe! t_utal d'activitots van passarhi 30 noics i nois, si bé els més assidus eren un grupet de 9. Feren de monitors
Roger Rocavert i Joan Parera.
·
Ara, al comen~ el curs 1992-93, han tomat de nou les trobades el divendrcs i
oomencen a fer-se projectes. Els monitors d'enguany són la Marina Muntoda i Dani
~agrera. Bon curs i bones excursions, jovent! .
LOTERIA
Posem en ooneixement deis socis que tenim participacions del n úmero 0116ó
de la rifa de Nadal. Podeu venir·nc a buscar al local social o demanar-ne qualsevol
membre de la Junta. Afanyeu-vos a comprar· ne i a vourc si ens toca!
SOPAR DE GERl\1ANOR
El proper dissabte dia 21 tindra lloc a La Rabasada el tradicional sopar de
gcrmanor oomrnemoratiu del XXXIX aniversari de la fundació de l'entitat, en el transcurs del qual es fara entrega de les plaques d'agrarment a tots aquclls socis que fa
vint·i·cinc anys que fan el seu re<:olzament al Centre.
'Menú: Amanida. Entrcm~. Fricandó. Pa. Vi. Aigua. Postres. Cafe.
Podou apuntar-vos, amb la deguda antelació, al nostro local social o a Baldomer
Parera, telbfon 714 26 76 o al 714 54 53.

EL CAMINAR DEL CENTRE
ACTIVITATS DEL PASSAT MES DE SETEMBRE
ENTORNS DE CASTELLAR
Dia 13: de Castellar a la Mola i retorn. Maree! Germa i Franocsc Valls.

ALTRES EXCURSIONS
Dia 6: Del Girbau (Sant Lloren\') a Mon tserrat. 1\!liquel Badia, .Montserrat
Barrachina, Guillem Dfaz, Fina Jiménez, Josep Ruiz, Eudald Subirana, Eudald Su·
birana (fill) i Esrer Vilar (14 anys), fent d'equip de rearúmació Santi Vilar. - Dia
12: Ascensió al pie de Tristaina (2.879 m.) d'Andorra: Estació inferior d'Arcalfs,
estany Inferior, del Mig i Superior de Tristaina, brct.xa est, cresta i cim, i retoro.

El pie de Trlstaina (Pot.o: ,JO<Iep l'ons

RQser Artúne-¿ i Joscp Pana. - Oio 14: Asoonsió ol pie de F ontlletera (2.573 m.) al
Pirineu Occidental. TomAs Mallosa i Josep Sors. Dies 16 i 17: Pirineu aragonile:
Callada de SaQc, wn-ent de Llital (1.850 m.), vall i estan)'ll de 8arbarissa (2.350
m.), bivae; ettany Gla,..t (2.810 m.), cnntrafort. occidental i cim del Bagüenyola S. o
pie de Grist (3.045 m.), travcasa de tata la croata, fins al pie Cen tral (3.053 m.), 1
ascensió al pie N. o Bcraldi (3.025 m.), per la gran canal SO., wrnant al punt de
partida per la bret.xa deis Bag(lenycla i l'estany Glacat. Anna M. Poll~a i Josep M.
Torras. - Dia 18: Excursió a la Franja: Castilló del Pla, serra de Sant Quilla (1.082
m.), amb visita a ]'ermita dedicado a santa Julita i sant Quilia. Anna M. PallejA i
Josep M. Torraa.
CAMINADES 1 MARXES
Dia 5: 1 Cursa Pujalt-I'Aator (14 km .), a I'Anoia. Anno M. PallejA i J osep M.
Torras. - Oia 6: xrv Cursa Popular de Sabadell (9 km.) Josep M. Torras. Oia 7: V Caminada de Feeta Major (9 km.), a Sa.nt Hipl)lit de Voltrega (Osona).
Josep M. Torras. - Dia 11: XIII Mana de Sant Esteve de Palautordera (13
km.). Joscp M. Torras. DiA 11: VI Caminada Popular Pla del Remei de Vic (20
km.). Vioon~ Gnndia, Marool Germil i Francesc Valls. - Dia 13: IX Ronda Ceretana {20 km.), a Ceret (el Vallcspir, Catalunya Nord). Josep M. Torras. - Dio 19: X
Cursa del barri de Sant Uoren\', a Terrassa (5 k m.). Josep M. Torras. - Diee
19 i 20: XIII Traveua Mat~t-Mont8errat: Tenim noticio que !'acabaren: Mi·
que! Avellaneda A., Joan Avellaneda C., Marts Barranquera, Óscar Brualla, lsidre
Cabedo, Mare Carreras, Jotep Casajuana, Albert Comet, Ale• Do~nech, Vicen~
Gnndia, Jordi Oarda, Xavier Gua!, Jaume Uobec., J ordi Lópon, Alfana Lorenzo, Gern·
ma More, Jordi More, J osep Riera, Joan Rodilla, Josep Ruiz, Oriol Sagrera, Joa·
quim Salvador, Lluls ~rra. Eudald Subirana, Gabriel SolA, Joan SolA, Llorenc SolA,
Montserrat Vendrell i Angel Vi.lalta. - Dia 20: Mana de La Roca del Valle. (20

km.). Ana M. PaUejá i Josep M. Torras. - Dia 20: V Caminada Popular de Pral.s
de LLus:anes (20 km.) Enue els 535 participant.• hi haviu Marcel Germa i FranCC&C Valls. - Dies 26 i 27: W Mana a Mont.~errat-Re\d (lOO km.), tol seguint el
sendcr GR 7-2 i el PR C-1. Pcr culpa deis aiguats caiguu; durnnt la major part del
rccorregut, una quarta part d'ell va haver-se de fer pcr carretera, per la qual C06Il
la distAncia quedll en 105 km. Hi prengué part Josep M. Torras, el qua! - per una
marrada durant la nit.- va totalit.zar els 110 km. en un temp• de 23 hores 50 minuta.,.

SECCIÓ DE BTI'
Día 11: Col-laboraeió en la 1 Ronda de BTI' organitzada per I'Associació de
Comen:iants de Castellar en la que hi haguercn 169 participants. - Día 13: Participació en la lll Corsa de BTT de Monteada i Reixac. Man: Carreras, Ramon Clapcn i Pere Simoo.
ALTRES ACTIVITATS

Dia 5: Neteja dels eamins de la Marxa Infantil per un grup de 8. Dia 6: Treballs d'amidament i cronomctrRigc del rccorrcgut de lo Ma rxa In fantil, pcr un
WUP de 5.

WATV

ART 1MÚSICA
Tel~fon
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Ci\ST RLLA R DEL V...U.LES

11 TRAVESSA
«KOLDO

10 i 11

octubre

1992

la. ETAPA
CASTELLAR DEL VA~LE~
PRATS DE LLUCANES

2a.

E TAPA

PRATS DE LLUCANES
GUARDIOLA DE BERGUEDA

LLUC AN ES

En Josep !.luís AasterreLxea, en ''Koldo" va fer aquesta trave.s-s:t arnb dos
anlics seus, !'octubre de l'any mil nou-cents vuitanta·cinc, després d'un primer in·
tem no reexil. Per aixo, ara, s'insraura aquesta provaitesr com a "11 TRAVF.SSA
•KOLDO BASTERRETXE.-\• CASTELLAR DEL VALLES · GUARDIOLA DI
BERGLEDA".

La prctensió deis organirzadors és que la caminada esdevingui una cl:\ssica
anual en memoria del Koldo, que es realiv.i sempre per aquestes dares i que es
f&ci a la Sel'<l manera, és a dir, amb esfon;, pero, mnb parJda i fonda, per a poder
gaudir de la companyia del camí i de la rertítlia d'una bona sobretaula "a la basca··.
Enguany ens hem vist obligats a organitzar-la amb una cena precipimció i,
donacL1 l'eoverg¡Kiura de la travess<l, hem volgut que bitsícament, fossin ds com·
panys que van prougonirzar el primer intcm, els qui pro1·essin él recorregut. en
dues ewpes, per avaluar-ne la possible contlguració definitiva.
'lo obstant, no s·ha vol¡,rut limitar la participació i, en quabevol e<ts, dema·
nem a toLs aquclls anlics que no se n'hagin assabenrat, que ens disculpin i ens
ajudin per a consolidar la l l{AVF.SSA en el rutur.

Castellar del Valles, octubre de 1992

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.

