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CENTRE EXCURSIONISTA DE CASTELLAR
.!:b'UJ) :!l'lil~~~~.!)Jb

Baixada del 1/' Pessebre
als AVENCS
deis nostres entorns
Dimarts S de desembre de 1992
A partir ct·enguany eru; prop<.J:-.cm que tors els anr-. en arribar
le, h:MC~ Nadalt'nques. i de forma rotath~t. baixar un Pessebre al fon~
d~: les t"avital~ que renim a le.> no•>trcs rodalie~: esperem que comimfi
fon,:a anys.
A<jUC~l primer Pe.>sebre es ponara a l'avenc del Ca.~tellet, re·
'cordt~nt :11 no~1 re ::unic Koldo llasterret M!~l, clones és el pri mer que ell
va b:úx:u· :u11b no~:~ltres. i per b neteja dd qual va llu itar amb multa
ferme~a.

El Pessebre que e.> baJ·
x:u'il ha L'Stat elaborat per en

Juan

\luntada.
A le.-. R del maú es sor-

tira amb cotxcs panicuhtr.> fins
aL~ Tres Pin1>, cominuam a pcu
flns l'aH!llC. Dcsprés tl'esnmrz:u· i entonar c-.m<;ons nadalenque~> el Grup Amics de I'Espe-

leologia procedir:'l a baixar el
P\.'ssehre al fons de la Ca\•itat.

CURS DE MONITORS DE LLEURE INFANTIL
1 JUVENIL ESPECIALITZAT
EN EXCURSIONISME
Gairebé podem dir que el curs de monitors es troba a la meitat del seu recorregut. Fent un petit balan~ del mateix, cal dir que do moment ha estat molt int.eressant, ressaltant, sobret.ot la gran qualitat tant hwnana com professional del professorat que fins avui ha impartit classes. Un punt important a destacar és que a més
de la presa de consciéncia de la tasca que en un futur realitzaran t.ots els alumnos
(molts ja la venien desenvolupant des de fa anys), en aquest curs es donen una série
d'elements que cls seran de molta utilitat en un futur per portar amb agilitat grups
infantils i juvenils a les oostres cntitats. Els dies 21 i 22 es va realitzar la primera
sortida del curs a La Ruca (MoiA). El dia 28 tots els alumnes també varen participar en les Primeres Jomades sobre Exc'Ursionisme Infantil i Juvenil. Com a punt i
final val a dir que fins el dia d'avui ols cursetistes no han faltat a cap de les sessions, cosa del tot inusual en aques t tipus de cursos. A tots ells, moltcs fclicitats!
Alfons Gisbert

Els alumnes del Curs de Monitors4 (Foto: Ramon Mas)

BIBLIOTECA
Gran Eciclopedia CataU.na
o Gran Googra{Ul comarcal de Catalunya
o Costumari Catalana
o CoJ.Jeecións completes (en t.oms) del buUleU i del setmanari Forja,
o Álbums de fot.ografies de la histOria del Centre
o Col·lecció de mapes de !'Alpina i altres mapes de molts indrets del món
o Co}.}eccions de revistes: Vertex, Muntanya, Art Fotogra{u:, Des11ivel, Sólo Bici,
Pirenaica, Astrum, Cingles, etc.
o I els butlletins de moltes entitats excursionistcs.
o

Tot esta a la vostra disposició per si voleu oonsultar-ho.
Quim Castany

PERLA VALL D'ANGLOS (Alta Ribagorr;a)
Deixem el cot:xe vora el pont de les Salenqucs i agafcm el camí de la riba dreta
del riu do Salenques; és el sender GR-11 que ve del Cap de Creus i continua per la
vall de Salenques, vall d'Anglos. coll d'Anglos, estany de Llauset, etc., fins a
l'aiguabarreig deis rius de Salenques i d'Anglos. Es un passeig espl~ndid, de pujada
suau i ombrejada pels magnffics faigs i algun majestuós avot, sempre vora el riu
d'abundant cabal amb gorgs que ofcrcixcn prcndrc un bcn bany. Després el camí
s'enlaira quasi en lírua recta i forta pujada, pero ben senyalitzat i ft·essat, per entre
cspbs hose de bedoUs petits que ofereixen suport per a millor pujar, com en una
canal de Montserrat ols boixos. Tot pujant, si ens girem, podem contemplar els airosos pie k'eixant i pie del .Mig de la Tallada. Al pla de I'Obaguet, el camf es suavitza, desapareixen els bedolls substitu1ts pcl pi nogrc, cls prats, cls ncrcts tlorits rosa
i els lliris blaus. Deixem les motxilles a l'cstany Gran d'Anglosi pugcm al scrradct
d'Anglos (2.320 m.) por millor gaudir del que ens envolta: l'estany Fe, pie deis Bous,
pie de la Solana del Llauset, pie d'Anglos, pie Feixant, etc. Baixem altre cop a l'estany
Grao d'Anglos i prcncm un bon bany; l'aigaa no és gens freda i hi ha gran munió de
petites truites de In llargadn d'un dit que es llencen barroemment a cruspir-se cls
trossets del nostrc dinar que els hi donem. Mentre dinitvem, els núvols han crescut
rApidament, els cims propers són cobcrts de boircs fosqucs i ja es scnt algun tro.
Recollim los coses i aval! que fa baixada, pero al cap de poca estona ja plou i cada
vegada més, i trons i pedra que ens deixn gairebé tolits. Les carnes són les que reben més n l'nnar amb pantalons curts. Sort que quan baixcm el tros més drct, para
una ostona, tornant·hi després al pla pero els atapelts faigs ens salven deis cops de
pcdra. Ens refugiem una estona sota el pont de les Salenques, peró mulllats com
anem agafem fred i dccidim anar al cotxc; pcr so1t ja quasi para i podcm ag-afar-lo
cómodnment. A Sonct no ha plo¡,'llt pero al cap de poca cstona de ser-hi arriba el
diluvi. A reoer i canviats de roba, és bonic trurar-s'ho des de la finestra. - Pere
Cardona

&tany Fe (2.198 m.) i collada de Riucno ( Foto: Pere Cardona}

INFORMACIÓ DE REFUGIS
Ens informa la FEEC que és baixa provisional, a efect.es de pernoctació, el refugi
Manelic de Coma de Vaca (Ripolles), pero, el' local es dcixard. obert pcr donar aixopluc
en cns d'urg~ncia.

PROGRAMA MENSUAL D'ACTES I EXCURSIONS
MM ln!ormaci6

. ···putat, de:
Reunió fotogrlllica
Imatges de la Catalunya Nord
:Mat.inal a Sant Feliu de VallcArcara
Pesaebre a l'evene de Castellet
Aosemblea general exlr*OrdínMia de &Oda
Pessebre a la Castellassa
Sortida d e BTT
Trl>pie de Capricorn:
:Madagasear d'oxtrem a extrcm
19,diuable
Sort.ida a bueear molsa
19, dluabte
Construcció del peo;sebre alloeal
Cicle Montseny; Mon lsorlu
20. dlumenge
24,dijous
lnauguracló de l'exposieió d'olio
24, dijous
Missa del Gall a La Mola
lnauguradó de l'exposidó de fotografiea
25, divendrea
1Uiurament de premis
ll i 18, divendres ln..,ripciona eurset d'esquf
5, 6, 12, 13, 19 ¡
20, deoombre
Curset per a. monitor&
l!euni6 preparal.l>ria de la ~larxa Infanlil
l . rener
S, dijous
6, diumenge
6,diumenge
8,dimarta
11, divendrea
13, diumcnge
13, diumenhe
13, diumenge
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Grup de Muntanya
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Noticiari del Centre

'
TENIM NOTICIA
DE ...
• Cicle Con~ixer la Natura. Oia 12: Lladres de cnmf ral. Rut.a hiatllriea per la
serra de l'Obnc. - Dia 19: La Guerra del Golf. Ruta del Valles amena~da per un
eamp de golf. - Dios 19 al 22: Canyes i marro. Pe! delta de I'Ebre. Organitza: U. E .
Sabodell-ADENC.
• Caminant per Scnders: Din 13: Del. G. R. 7-1, tram El Molar-Cabassers. 17.100
Km. Organit.za: C. E. Terrasa. Dia 13: Tram La Morera del Montsnnt·La Figucra.
20.680 Km. Organit.za: U. E. SabadeU.

ACTIVITATS DELS GRUPS
GRUP INFANTIL
Dia 13. - Participació en la puj ada del pessohrc a la Castcllasa.
Dia 19. - A les 9, sortida matinal per anar a buscar molsa.
A les 4 de la tarda, parlicipnció en la construcció del pessebre al nostre local
social.

GRUP DE MUNTANYA
Día 6. - Excursió matinal al terme do Sant Llorcn9 Savall por visitar Sant
Feliuct de Vallciircara i les sepultures alt.medievals, el colliunt d'cnterraments més
important de t.ot el m.a.ssís do Sant Uore~ i les scves rodalies.
Despla¡:amcnt fins a Sant Llorcn9 Savoll en vehicles particulars. Sortida del local social a les 7 del mal!.
Vocal: Josep Sora Badia, tc!Hon 714 78 OO.
Dia 20. -Cicle Montseny. Primera Sortida. ltincrari: Cren Roja d'Arbúcies, 210

m. Pista a coll Cas tellar, can Bruix, ooll de Castellar 473 m. Castell de Montsoriu,
649 m. Coll de Castellar, urbani~ació Fogueres de Montsoriu, esquei de can Bolet,
680 m. Coll de Sant Climent, can Roe, torren~ de Pontcremat, can Gall, Arbúcies.
Horcs de camí: 4 hores i mitja, aproximadament,. Despla~ament en ootxes particu·
lars. Sortida a les 6 del loeal del Centre. Es compta arribar a casa a dinar. Vocal:
Baldomcr Parera, teiHons 714 26 76 i 714 54 53.
Dia 24. - Assistencia a la Missa del Gall a Sant Lloren~ del Munt, la Mola,
organitzada pel Centre Excursionista de Terrassa.
Sortida a les 10 del vespre, de local social. Despla~ament en cotxcs particulars
fins a ooU de Grua. Hores de camí: 2 aproximadament. Cal que cadascú porti llum.
En acabar, i ja a Castellar, tcrtúlia, torronada i xampany en el local social del nostre Centre. Vocal: Jaume 'rorrens, telHon 714 55 42.

GRUP D'ESQUÍ
CURSET. Tal oom anunciavcm en el butlletí passat, ara ja podem donar les
dades concretes per al proper curset. L'estació será la de Pal (Andorra). Els dics
scran els dissabtes dies 30 de gcncr i 6, 13 i 20 de febrcr. El preu del curset (autocar, forfait i monitor) és de 18.200 pessetes. L<!s inscripcions es faran els divendres
dies 11 i 18 de descmbrc de 10 a 11 del vespre al nostre local. En el moment de fer ·
la inscripció caldrlt donar una paga i senyal de 5.000 pcssctes i la resta es pagara
per banc. Els oomprovants s'hauran de portar abans del divendres, día 22 de gener.
L'edat mínima sera de 8 anys, perb els cursetistes d'aquesta edat caldr~ que
vinguin a ioscriure's acompanyats deis pares.
Notes importants:
• Per a poder tirar endavant el curset calen un mínim de 40 inscrits.
• Els grups per a fer les classes s'intentru·á que sigoiu el máxim d'homogenis,
pero caldrñ un mínim de 8 persones per grup.
• Els organi~adors es l'C'.;erven el dret de no admetre inscripcions de personal
que en altres anys hagi destacat pel seu mal comportamcnt a les pistes o durant el
viatge. També es podril axpul¡;ar del curset, sense dret a reclamar l'import del mateix, a tothom qui acrediti aquest tipus de •rn~rits•.
• És interessant tenir algon ti pus d'asscguran~a.
SECCIÓ DE BTT
Día 13. - Sortida a Monistrol: Castellar, Parany del Botcr, Sant Lloren~, el
Gall, Monistrol (esmorzar), coll Trencat, Castellte~ol, pla Gaia, masia deis Plans,
coll de la Rovira, pla de les F'orques, Cadafalch i Castellar. 68 Km.
Sortida a dos quarts de 8 del local social. Pcr infonnació: Telefon 714 86 94.

GRUP FOTOGRÁFIC
Dia 3. - Reunió per confeccionar les bases del concurs anual del propor any.
És imprescindible i molt important l'assistoncia de tots els afcccionats perque hi
aportin suggerlmcies, temes, etc. La reunió es fara a les 10 del vespre al nostre
cstatge social. Us esperem a tots!
Dia 15. - Fineix el termini d'admissió de les obres presentades al XXIX Saló
de Muntanya i al concurs del quart trimestre (tema Flors). Els veredictes tindran
lloc en dia 17 o el 22 al local del Camera Club de Sabadell, a les 9 del vespre. L'acte
és obert a tothom qui hi vulgui assistir.
.
Dia 25. - Inauguració de la XXXVIII exposició social de fotografia. Hi hauran
les presentarles al Saló de Muntonya i al quart trimestre del concurs anyal. Tot scguit
es procedirá allliurement deis premis als guanyadors. Hora: 12 del migdia. Uexposició
es clausura el vcsprc del dia 6 de gener.

CICLE DE PROJECCIONS
Dia 6. - Imatges de la Cataluoya Nord. (Alta Cerdaoya, Capcir, Conflent,
Vallespir i Rossel16).
A c8rrec de Baldomer Parera, del Centre Excursionista de Castellar, tindrli lloc
al local social, a dos quarts de 7 de la tarda.
Dia 13. - TrOpic de Capricorn (Madagascar d'extrem a extrem).
A c8rrec de Joaquim Montoriol, professor de <kologia de la Universitat de Barcelona.
A I'Auditori Municipal, a dos quarts de 7 de la tarda.

NOTICIAR! DEL CENTRE
La disposició transitOria primera del Reglament que desplega el Decret
145/1991, de 17 de ju.ny (Diari Oficial de la Gcncralitat de Catalunya ndm.
1468) disposa que els clubs i associacions esportives actualment inscrits al
Registre d'cntitats csportives de la Gcneralitat de Catalunya han d'adaptar obligatoriameot els seus estatuts a les prescripcions que assenyala J'csmcntat tcxt
reglamcntari abans del 31 de dcscmbrc de 1992.
Per t.8l de donar compliment a l'esmentat decret, la Junta del Centre, per
les 10 del vespre del dia 11 de desembre, convoca en primera c'Onvocatbria i a
dos quarts d'll en segona.

ASSEI!.ffiLEA GEl:\"ERAL EXTRAORDINÁRIA DE SOCIS
que es desenvolupara sota el següent
ORDRE DEL DIA
Punt únic: aprovació deis nous esta~ut.s del Centre.
Es prega la uuixima assistencia i també puntualitat.
EXPOSICIÓ D'OUS
Dia 24: Exposici6 d'olis de Joan Urbano i Joscp Sales. Inauguració-vernissatge
a les 8 del ve¡;pre. L'exposició restara oberta fins el dia 6 de gener. Horaris: Vigl1ies,
de les 6 a les 9 del vespre. Festius, de les 12 a les 2 del migdia i de les 6 a les 9
del vespre.
REUNIÓ PREPARATORIA DE LA XXXIII MARXA INFANITL
Dia 1 de gencr de 1993: A les 12 del migdia, la tradicional reunio preparatoria
de la propera Marxa Infantil, en el local social. Com sempre és oberta a tothom i
per tant tates les idees que es vulguin aportar seran ben rebudcs.
CONSTRUCCIÓ DEL PESSEBRE AL LOCAL
Día 19: Construcció del pessebre al nostre local social. Es far8 a partir de les 4
de la tarda sota l'assessorament de Josep M. Biosca.

AVÍS DE SECRETARIA: QUOTES DE SOCI 1993
Recordem a tots els socis que s'apropa la data de posar en circulació els rebuts
de quota del proper any. Per tal d'evitar possibles i innecessaries devolucioru¡ per
part de les entitats de cobramcnt (bancs i caixcs), és importaot avisar a Secretaria
abans del 31 de desembre de les variacions que hagiu tingut en el número de compte, de banc o caixa, de donúcili, etc., per tal de poder estendre els rebuts sense errors
que dificultin la.gestió de cobrament. Tingue-ho en compte!

ESQUÍ TEMPORADA 92-93. TARGETES D'ASSEGURANCA
A partir del dimart.s dia l de desembre, tot.s els interessant.s podran passar a
Secretaria por sol·licitar les targetes d'asseguran~a de la Federació Catalana d'Elsport.s
d'ffivern. Calen les dades personals i el preu és de 3.500 pessetes.
PREMIS
El dia 21 del passat mes de novembre tingué lloc al restaurant La Rabassada
el Sopar de Germanor anyal que es fa en commemoració de la fundació del Centre.
A !'hora de les postres, el president en funcions del Centre, en Joan Muntada, dirigí
unes paraules als comensals aixl com també ho feu el nostre batlle Lluís M. Coro·
minas, els quals foren molt aplaudit.s. A continuació, com ja és tradicional, es féu
lliuramcnt de les plaques de record commemoratives dels seus vint·i·cinc anys
d'associat al Centre als segílents companys: Raimon de Penyafort Germá i Ullés,
Francesc Trullas i Vil/l, Maria Carme Lleixil i Massagué, Montscrrnt Cos i Argemf,
Maria Dolors Cos i Argemf i .Maria Cos i Argenú, presents al sopar, i es guardaren
les de Marc Clapers i Pladevall, Joan Lleixa i Grané, Maria Carné i Berengueres,
Miquel Cuadras i Argelaguet, Jaume Vila i Forrellad, Francesc Daví i Llonch, OJotilde Garcfa i Calventus, empresa La Vallesana S. A., i Francesc Deu i Trullás als
quals, més endavant, se1s lliurara la placa al scu domicili particular.
El dia ·22, 'a l'Auditori Municipal, tingué Jloc l'acte de lliuremcnt de prcmi~ als
57 equips millar classificats en la passada XXXII Marxa Excursionista Infantil de
Regularitat. Els cinc primers equips classificats estaven fonnats per: l, Marc Serra·
Oriol Daví, lO punts; '2, Santi González·Nacho Gonzálcz, 10 punts; 3, Scrgi Llatjós·
Oriol Llal;jós, 10 punts; 4, Pau Caballé-Guifré Calaf, 11 punts; 5, Sandra Rodrígue-t·
Elisabct Reina, 11 punts. La relació completa aparcix publicada al setmanari local
Forja del dio 14 de novembre proppnssat aixf com la de la classilicació deis 5 col·legís
locals participants millor classificats.
En el transcurs del mateix acte es feu també Jliurament del Trofeu Enrie Co·
mellas a la Constancia relatiu al passat curs 1991-92, que anyalment subvenciona
el que fou primer secretan del Centre, Enrie Comcllas, i que s'atorga a l'infant i
infants que ha participant a més nombre d'acti vitats de les per a ell programados.
Enguany n'han cstat guanyadorcs les germanes Blanca i Núria Biosca i Costa. Els
infants que el curs passat, sense haver part.icipat a totes les activitats, hi prcngue·
ren part amb fo~n as&idu\'tat, foren guardonats amb medalla. t\'aconseguiren: Anna
Font, Jordi Mas, Roger i Joan Ruiz, Marta i Meritxell Badia, Eduard Subirana, Roser
Vilar, Montscrrat Rusincs, Rogcr Cubf i Alba, Sergi i Oriol Llatjós.

Exo'W'sjó del Grup Infantil a Co;¡telltervol. <Foto: Miquell3adia)

EL CAMINAR DEL CENTRE
ACTMTATS DEL PASSAT MES D'OCTUBRE
EXCURSIONS
Dia 11. - Ascensió al cim de la Tossa d'Alp (2,531 m.) i Penyes Altee de Moixeró
(2.260 m.), Cerdanya-Bergueda: La Masella (com Oriola, 1.900 m.), torrent de l'Oriola,
Tossa d'Alp, coll de Jou (2.000 m .), scrrat de la Miqucla i Pcnycs Alt.res. Retom pel
mateix camf acompanyats d'una forta nevada. Roser Anlúnez, Josep Pons i amics
de l'UES. - Dia 18: Cicle de sortides •Montscrrat com a prctcxt•. IX sortida: Pla
de la M~nica, coU deis Pollegons, collet de Roca Mala, clot de la Sajolida, serrat de
la Sajolida, canú dels Francesos, Camell de Sant Jeroni, torrent de Migdia, font de
la Cadireta, Montgr~s (1.120 m.). Manuel Batlle, Pcre Cardona, Mare Carreras, Bal·
domer Parera, Ester P lanas, Daniel Renom, Joan Sabater, Jaume Sors i Josep Sors
amb el vocal Jaume Torrens. - Dies 20 i 21: Visito al Pare Nacional d'Iguacú (Brasil-Argentina) per recórrer les seves famoses •cataratas•, possiblement les més espectaculars del món. Formen un conjunt de 275 salts d'aigua, d'altures entre els 40
i els 80 metres, i tenen un volum de caiguda d'aigua de 1.500 m.• per segon, de
mitjana... Anna M. Palleja i Josep M. Torras. - Día 24: Ascensió als dos pollegons
del Pedraforea. Joaquim Castany, Josep Pons, Frederic Sola, Jaume Sors i un altre.
Dia 25: Ascensió a la serra d'Aubenc, cfrustad"" pcró molt gustosament per part
deis participants ja que en sortir de l'església de San~ ]',fique! de les Masies de Coll
de Narg6, l'excursió va derivar en una •recerca i captura de rovcllons•. La immensa
quantitat que en trobaren els •impediren• de fer l'ascensió ja que, és ciar, •el bolet
és el boleto. El tossal del Coscollet haura d'esperar fina més endavant. Pere Cardona, Iolanda Garcla, Isabel Garcfa, Baldomor Parera, Joan Sabaté, Josep Sors i Jaume Torrens. - Dies 4,5, 6 de setembre:
Ascensió al pie de La Maladeta: Pla de la
Besurta (1.910 m.), refugi de la Renclusa
(pernoctació), Portilló Superior (2.870 m.),
cim de la Maladeta (3.308 m.), pie d'A·
badías (3.279 m.), Portilló Superior, refugi
de la Renclusa i pla de la Besurta. Ramon
Aregall, Manuel BatJle, Eulll.lia Domenech,
Marta 1\fates, Joan Ribalta, CristMor To·
rra, Marta Vilanova, Carrne Vinaixa i el
vocal Pere Cardona.
CAMJNADE S 1 MARXES
Dia 4. - Participació a la XIII Renda
Vallasana (26 km.), pcr Castelltcr¡nl i Gra·
nera. Begofl.a Basterretxea, Isidre Cabedo,
Ramon Falcó, Vicen~ Gandia, Maree! Gerrna, Anna M. Palleja, Daniel Renom i Josep M. Torras. - Dies 10 i 11: Travessa
Castellar-Guardiola de Bergucda •Koldo
Basterretxe3>. Isidre Cabedo, Ramón Falcó, Vicen~ Gandia, Pere Simon i Marc
Carreras. Pemoctació a Prata de Llucanes.

.•

fl \
----:11
Cntlll'ntns do Igun~l1 (Rep. Argentino·
Brasil) <Foto: JoS<lp M. Torras)

D'aquí a Guardiola hi ana també Bogoña Basterretxea . - Dia 11: IX Marathon de
Buenos Aires (Rep. Argentina). Hi participa Josep M. ToJTas. El matcix dia, Anna
M. Palleja va oórrer a la Milja Marat.hon, tamb6 a Buenos Aires. - Dia 11: VIII
Ronda de Matadepera. Entre la trentena de cast.ellat-encs participants, tenim noticia
que la féu: Teresa M. Datzira, Vicen~ Gandia, Maree! Germá, Baldomer Parera i
Daneil Renom. - Día 18: XIV Caminada Popular d'Osona. Vic (23 Km.) Participants:
1.650. Isidre Cabedo, Vicen9 Gandia i Marcel Gem1a. - Día 25: m 10 Km. Hispanoamericanos, a la ciutat·dc Buenos Aires; van prendre-lú part Anna M. Palleja i
Josep M. Torras, els quals es van classificar tercers en les seves rcsp<X:tives categories. - Dia 25: IX Caminada Popular de Centelles (25 Km.). 300 caminants. Josep
M. Gandia, Vioen9 Gandia, Maree! Germil, Daniel Renom i Franccsc Valls. - Día
25: .Marxa Bega-Santpedor (56 Km). Isidro Cabodo. - Dia 31: V 100 Km. en PistaCatahmya '92, a les pistes de can Jofresa (Terrassa). Josep M. Torras va prendre
part en l'organització i control.
SECCIÓ DE BT r
Día 18. - Sortida a: Castellar, coll Monner, Sant Sebastia de Montmajor, La
Vila, Les Elics, Caldes, font del Roure, Sentmenat, torrent de les Batanes, El Marincr i Castellar. C. Peilalver, M. Carreras, J . Moró, J . Ventosa, J. Corticlla i P. Simon.
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ART 1MÚSICA

Sont Pere d' UIIastre, 9

Teleto n 714 55 71

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

FADERS, S.A.
FABRICACIÓ
DE MATERIAL
D'ESCALADA
1 ALPINISME

Propa Domestic Industrial

Poligon Industrial
Pla de la Bruguera
Carrer Barcelona s/n.

Teléfon 714 66 11
CA STELLAR DEL VALLES

R.A.R.S.A.
Avda. deis Fruiters, 1
CASTELLAR DEL VALLES
l nst al·lac i o n s i subminis t res
gas propa
Con cessionari O ficial
de Butan o, S .A.

TALLER VILACLARA
Servei i venda RENAULT
Rcpa racio ns i acond icionament d e tol a cl asse de VEJ !ICLES
VEN"DA DE COBERTES

Passcig, 72

Tel. 714 SI 91

CASTELLAR DEL \~-'\LLES

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.

