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SALUTACIÓ 

E~timots amics: 
Com a nnu p1'1lsident de lo n.ostro elltitat, em 

t()(;a fer-uos la sa/utació que es .•ol {er en. <U¡Uests 
('(lf\08. 

He estat vinculat amb O(JtJ.eSl Centre gaire· 
bl de• del momen.t de la se va fu nrú1ció pel pare 
Cabo; oleshores jo tenia c!atorze o quinze anys i 
ten(l!m com a monitor l'Etlric Comtllas, que ens 
va tns~nyar a estimar, conti:xtr i respectar la 
muntanya. Degut a In circum•lánciu que ens 
deparo la vida, pero, hi ha hafllll algun parinúsi 
fn que n.o he eswt membre ac:ti11, principalment 
quan. ten.UJ. els fills ben petitt;; perO a mesura. que 
varen ana.r crei:tenJ.. r .. ai.g anar rcemprenent el 
meu contacte amb el Centre fin$'' lOc.tmúilat. En 
(l(¡tuJ:,·ts a.nys he port-at grups in/(mtils i juvenils, he (~stnt l.'cnccrrrega.t del material i, 
/il!alment, snts·pret;idenl. 

J•ot ésser que Jo no sigui la persona més indicada J)er assumir a.quest cOrree, 
pem mngut per lo sertsibilital de les para~tles den KQ/do. he ... ntit lo ru!cessilat de 
¡lr('fldre el relleu, costi el qur ctJ.t;ti, i tirar tlldavanl aque.~tt• flnlital tan nostra i es· 
tunada per tots, amb la col-laboracl6 de tols t'OSO/tres. 

A mesura que han anal paosant el.• diu que he pntlidit el Centre cwcúkntal
mMI, la meua iJ.lusió en la noua tasca ha arnú en augment, gráciu, sobretot, ol 
•uport deis companys de junto i tüls amics. 

Us demanu, doMs, la vostra rol·laboracw per tirar enrúwant el nostre CEC i no 
dubteu que a parlir d'arn. el mtll. es[or<¡ i dedicm-i6 St!TOII un conjunt mnb la n.oua 
junUt, p/en.s d 'iUusiú per tal de contirwar amb el taranna de l'entitat. 

Jonn Mon tada 

Reestructurada la Junta del Centre. queda constitul'dn aixJ: 
President: Joon Munttoda. Sots-president: Ramon Montes. 

S~retari: Josep Son. Trcsorcr: Tomás Mañosa. Vaeal J: Ramon Mas. 
Vocal ll: Jaumc t'ont. Vaeal ill: Jo.cp-Miqud Barua. 
Vocal fV: Daniel Sagrera i Vocal V: !'aula Dom!ngue~ 

PARCS NATURALS DE CATALUNYA 
CADÍ · MOTXF.RÓ 

l~s el més gran dols nostrcs pares (41.342 ha.). S ituul als Pre-Pirinous, les se
v~~ altiluds van deis 900 als 2.f;47 m. El üpus de roca, colchria, provoca un rcllcu 
c;qucrp, moltcs vegadcs en forma de grans cinglcrcs: són particulannent impressio
nants les de la cara nord de la &erra del Cadí. Cal destocar també el massís del 
l'c;drafon:a, les cxtensions de pa&tures del Puigllancada o la grandiositat deis boscos 
que cnwpissen el pare. 

PF.l>RAFORCA 
Jnelós runs del pan: com paratgc natural d'inleres nacional. És seguramen~ el 

principal símbol del munt.nnyisme a Catalunya. Afcctat per l'extracció núnera a ccl 
obcrt., actualment se n'estA fent la rcst.nuració pa1sat¡¡!stica. 



PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 

6,diuabtc 
7,diumcnge 
7, diumenge 

13. di&!lllble 
14, díasabte 
14, di u.m en ¡e 
20, dissnbtc 
21, diumrngo 
21, diumcnge 

28, diumen{;e 
-1 d'ilbril 

ktivilát 

Sortida d'esqui de pista a Pal 
Sortida a la neu 
Exturtii6 a les serres de lA Quar 
i Pic~n-<:el (llergued~) 
Castellar-Santa Maria d'OI~Ca•tellar. 100 Km. 
Dia del camí de muntanya 
Imatges de la vall d'Ordcsa 
Sortida d'esqui de pista a Pal 
Snnt ~~eJiueL de VallcMC9 
~·ronteres de Criatall 
('l'ailAndia·Laos·Birmimia) 
Cicle serra de l'Obac 
1'rttvessa C~u;tellar-Mootserrat 

, 
TENIM NOTICIA DE ... 

M és in!onnac:ió 
a l'apa.rtat de:: 

Crup d'F.squí 
Crop Infantil 

Crup de Muntanya 
Sccció de B'M' 
Crup de Muntanya 
Cicle de Projeccions 
Crup d'Esqui 
Crup Infantil 

Cicle de Projeccions 
Crup de Muntanya 
Grup de Muntany~ 

• Crunioao l per Seoders. Dia 7: De Sant Fcliu de Pallerols a Hupit (variant 
del GR-2 >. 19 Km. - Dia 28: La Font.eta-Paul". 23,460 Km. Organitza: Unió Exeur
•ionista de Sabadell. - Dia 14: Rojals-&rrnl pcl GR-7-1. 21,060 Km. Organitza: 
Centro Excursionista de Terrassa. 

• Cicle Cooeixer la n atura. Dia 7: Gaudiu de la mala mort. ltinerari pcr Mura, 
Talamanca i Roc:afon.. - Día 13: Pescadon; d'nl~da. Entre el port de Tarragona i 
el cap de Salou, en una embarcació, per veure occlls mnrins i pelágies. - Dia 20: 
La ruta de la lava. Es seguira el curs de In lnva d'un vulca d'Olot. - Oia 28: Sota 
el jou d'una aiLra Mola. Estudi de la vcgct.ació de la Molo de Colldejou (Baix Camp). 
Or¡,'l!nit.za: Unió Exc'llrsionista de Sabadcii-Adenc. 

ACTIVITATS DELS GRUPS 
GRUP lNFAN'TlL 

Dia 7: Sortida a la neu. Tot el día. Despla~amcnt amb autocar. Sortida a les 
7 del mat.l del nostre local social. 

Monitor&: Joan Muntada, Josep M. Biosca, Miquel Badia i J aume Font. 
Diu 21 : Saot Fcliuet de Vallcarea. Matinal. Sortida fins a Sant Ucren~ Savall 

amb OOIJCCS partieulars a les 8 del matí del llOlltre local social . 
.\1oniton~: Jooep Sors, Paula Domínguez, Rumon lilas, Guillem Oíaz i Joan 

M untada. 

GRUP DE MUNTANYA 
Dia 7: Excursió a les serres de la Quar i Pie-en-ce! (Bergueda). ftinerari: 

Sanl Maurici de la Quar (870 m.), ooll de la Balmeta, Sanl Pero de la Portella (800 
m.), ooll de Tei (990 m.), cim de Salga Aguda (1 .171 m.), coll de Salga Aguda, oo\1 
de Gabai¡:s (9(',0 m.), Santa Maria de la Quar (1.069 m.), coll de la creu de Jovell, 
co11 1'inyós, Sant Maurici. Rores de carni: 6 (nproxhnadament). 

Dcsplu¡:amont a mb cotxes particulars. Vocal: ,Juumc Torrens, telHon 714 5.5 42. 
Oia 14: Aete preliminar de la eclcbraeió del XU aniversari del Cen tre. 
Dia d el Caml d e Munt.aoya (sector oriental de Sant Lloren~ del Munt). Acte 

obcrt n la pnrticipnció de tot.hom que hi vulgui col-laborar. Podeu portar podalls, 
tisores. guante i cines pcr a la ncteja deis camins i canals embrossats. Desplaca-



ment amb cobres particular&. Al final, reunió de t.Ot.s els grupo de ool·laboradors als 
-caus d'en Dorra. on es faro un •piscolavis col·lectiu• ofen. pe! Centre. 

Vocals: Joan Muntada, Josep Sors i Jaume Torrens. 
Dia 28: Cicle d'ltineraris pcr la serra de I'Obae - m (matinal). Alzina del 

Sal·lnri, ooll de Tanea. Cort FtM!ca, Matarrodona, ermita de la Concepeió, Puigdoure, 
Mal Pas de Puigdoure, era deis Enries, coll de Boix, avene del Llost, font deis Tra· 
gincrs, alzina del SaJ.Jari. 

Vocals: Isidrc Cabedo, Josap Sors i Jaume 'l'orr·ens. 
l)ia 4 d'abril: 'J'ravcssin matinal Castellar-Montserrot r>er camins de mun

tnnya. Sorúda a les 5 en punt del matf del local del Centre. Cal portar aparell 
individual d'enllumenat. Por tnl de coordinar la forma de fcr el retoro, cal apuntar
se nmb antelació. Horcs cfectives de camJ: 7 (aproximadament). 

Vocals: Josep Sors (tciHon 714 7300) i Jaume Torrens (teléfon 7145542). 

GRUP IYESQUÍ 
Dissabtes dies 6 i 20: SorHda d'esquí de pista a Pal (Andorra). Prcu de 

!'autocar i forfait: 3.100 pcsseta. Per inscripcions, els dimam anteriors dies 2 i 16, 
de 8 a 9 del vespre al local socinl. 

Sortida de Castellar a los 5 del maU de La Vollcsonu i de S:¡badell a un quart 
do 6 de la pla~a Taulí. 

SECCIÓ DE BIT 
Dia 13 (dissabte): Castellar-Santa Maria d'Oló-Castellar ( 100 Km.). ltinera

ri: Castellar, Cadafaleh, Sant Lloren~ Savall, les Elies, Monislrol de Caldcrs, la Coma, 
Vilatel'\'Sna, Urbisol, el Berenguer, la Careta, can RajanL i Santa ~feria d"Oló. Re
Iom poi mateix itiM>rari. 

Esmorzar. cal portar-lo. Dinar: es dinero en un restaurant de Santa Maria d'Oió. 
Hora de concentració, 7 del matr. Sortida: a un quart de 8 del mat.l del pati del 

Centre. Tornada: als voltants de les 7 de la tarda. 
Reunió: preparatbria i límiL d'ioscripeió dimnrts ditl 9 a les 10 del vespre a l 

nostru local social. 
Nota: Per la sova durada i per la durcsa del rccorregut, es limitara el nombro 

do participants a 20. Inforrnació: teiHons 714 86 94 i 714 72 14 . 

GRUP FOTOGRÁFIC 
R«ordem que el día SO acaba el t.ermini d'admissió de fOtogrd!ies del primer 

trimestre del ooncurs anual. El tema és Uiure. 

CICLE DE PROJECCIONS 
Día 14: 'ln)atges de la vall d'Ordesa, a cArree de Leandre Muntado, del Cen· 

tro Excursionista Castellar, al nostre local social, a dos quurts de 7 de la tarda. 
Oia 21: Fronter os de Cristal! (Tailandia-Laos-Birmllnial, del riu Mekong 

al 'l'rianglc de l'Or, a c~rrec de Jnumc Me-stres. de cViure, veure Paventura•. Al 
nostrc local social, a dos quarts de 7 de la tarda. 

EXCURSIONISTES! RESERVEU-VOS AQUESTES DATES: 
18 cl'abril: Acta inaugural del XLe aniversari del Centre. 
30 ele maig: I edici6 de El• cinc c:ims, prova de resisll!ocia per muntanya 

(52 quílllmetres), organitzada pel Centre, amb motiu del XU aniversari de la 
oeva fundació. 



~.~.·~J~ CENTRE EXCURSIONISTA DE CASTELLAR 
, Grup de Muntanya 
c.~ "' ., . 

o•~J~~ 

EXCURSIÓ CONJUNTA 
AMTI EL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALlJNYA 

LES CANALS AMAGADES DE SANT LLOREN(( 
DEL MUNT ·LES FOGUEROSES 

ltincrad: Ponl de la Roca (4()0 mi, font del Llor, collet del Llor !770 rnJ, 
canal del Cavall Bernat de la Vall, coll d'Ercs 1944 rnl, el Mont
cau (1.052 m), carena i canal de les Sepu l ture~. ca mí de le~ ~·o
gueroses, canal del l'allet' de les Fogueroses, roca Encavalcada 
(900 m), canal deis Avcllaners, canal de l'l~sca let(l, coll Gavat.x 
(689 m), aproximació a la Maquina de Tren (Roca Muri, l!l Daví. 
Pi de les Quatrc Bcsscs, r·icra Sec(l i ermita de les Arenes 1400 
m)_ 

Del pont de la Roca al collet del Llor (70 minuts) 

Inidarem el nostt·c trajcdc en aqucst indreL, molt concgut, s ituat a 
i'aiguabarreig del Ripoll i el torrent de la vall d'Horta !punt quilometric 
'17,:100 de la can'€tera B-124 que cnlla~a Sabadcll arnb Prats de LlucancsJ. 
Agafem la pista, ampla i bcn arraojada, i ens end·insem a la vall d'Hmt.a. 
llcn av iat, a l'altra banda del ton'€nt, podrem observar la si>bria estructu
ra de la masia de la Roca. El recorrc¡,'Ut de la pista, !brea planer, acaba en 
un petit pont que ens s itua a la vorcra esqueTTa del torrenL de la lonL del 
Llor i ben a prop de la f.'lntasiosa masia del Marquet de la Roca. Hem in
vertit uns 15 minuts. Ara el nost.rc camí segueix les marques blanqucs i 
verrnellcs del sender Gl{-5 que amb 8 minuts ens deixa als entorns de la 
popular lont del Llor 16.'30 m)_ Seguim el tra~at del sender, primer a mb forta 
pujada. Abandonem la canal del Llor (esquerra), i pausada ment, el corriol 
ens fa guanyar el collet (17 minutsJ. 

Del collet del Llor a coll d'Eres (30 minuts) 

Dcixcm el camí de la dreta que marxa vers la serra deis Emprius i 
conLinuem pel sender GR-5 fins a una marcada cru"illa de camins. El de la 
nostra dt·eta és l'antic camí de Mura. Abandooem el sender i enfilem de 
dret per un marcat cotTiol en direcció al Cavall Bernat de la Vall que te-



ni m cnf'ront. La canal ¡,>'Uanya alpda cnmig d'ufa nosa vegetació fins asso
lil· un 11om rocós (pedl"Ons), i ens fara pujar f'ins el carní de circumvalació 
del .\llontcau (14 rn inuls). La nosLra ruta continua, a )'esquerra, resseguint 
la base de la muntanya fins coll d'Eres (16 rninuts). 

Ascensió (facultatíva) al Montcau (anada i retorn, 23 minuts) 

Tot i que el cirn del Montcau és un indret on sovint, a principi de fe
brcr. hi fa molt de fred, potser val la pena de fer el petit eslozy suplcmcn
Lari de rernuntar el centenar de mctrcs de desnivell que hi ha des de coll 
d'Ere5, fins assolir la seva pelada testa. Si la jornada és propicia i acollido
ra, lu panor~1mka que divisarem, que podem contrastar amb la taula 
d'm·ient.ació instal·lada pel Centre Excursionista de Terrassa, ens recom
pensara amb cscrcix del;,; 13 minuts de pujada. La davallada, pe! mateix 
itinerari. es pot fer e n uns 1 O rninuteLs. 

De coll d'Eres a la roca Encavalcada de les Fogueroses 
(45 minuts) 

Abandonem el coll pcl camí carener de la :.VIola, perO ben aviat el deixem 
a la nostra dreta pet· enfilar-nos fins la ca rena que tenim davant. El cor
riol , quasi de pla, recorre la zona on anys ha es van descobrir unes tombcs 
alt-medievals. Després, s'enfonsa seguint la carena i ja més enll a, baixem 
pcr una canal (dretaJ. Als 10 minuts anem a raure al camí que recorre la 
pmt baixa de la t·egió de les Fogueroscs. El seguim ( dreta), i pase m per 
sota del (',egant. :.VIés tard, a l'esquerra, observarcm el corriol que davalla 
vers a la canal del Senglar. L'itincrari continua fins a una bilurcació situada 
molt a prop del Pali er de les F'ogoeroses 117 minuts). Deixem el camí pla
ncr i comencem a remuntar la canal que ens porta fins un petit mirador. 
Una mica més de pujada i agafarem, a l'esquerra, un 'iarany que resse
gueix la part alta d'aquesta feréstega zona de la muntanya de Sant Llo
renc fins a situar-nos enfront de la roca Encavalcada (18 minuts). 

De la roca Encavalcada a coll Gavatx (52 minuts) 

Remuntem, altra vegada, una mica de desnivell, per anar a raure al 
camí que procedent de la carena del Pagcs ens conduira fins la canal deis 
Avellaners (9 minuts). El descens no ofereix cap dificul tat. Tornem a anar 
a raurc al ca mí de les Fogueroses, que seguim a la nostra dreta. Damunt 
destaca una espectacular perspectiva de la roca Encavalcada. Si disposero 
de tcmps, podcm enfilar-nos fins a un mirador <10 minuts). Arriba l'hora 
d'agafar la canal de ]'Escaleta. La seva da vallada és un xic laboriosa degut 
que la vegetació impedeix mant.enir un ritme de pas regular. Cal anar amb 
compte a no perdre el camí al passar per uns pelats de roca. Als 25 mi
nuts arribem al final de la canal i ag-afem, a la dreta, un corriol, amb al· 



~1 ) 1ontcau des de la car<'na dG tC8 Scpultu~ 

guns punts de pas un xic precnri, que ens portara, planerament, al proper 
coll (8 minuts). 

De coll Gavatx al pi de les Quatre Besses (35 minuts) 

Deixem a la dretn el camí que s'enfila vers les cannls de la Ravella i 
de Tanca per anar a la nostrn esquerra i acostar-nos al curiós monolit de 
Roca Mur (la Maquina de Tren), que vcicm molt a la vora. Ja en franca 
davallada, transitem pcr un antic camí carreter que l'cspcssa vegetació quasi 
ha fet desapareixer. Hi trobarem algun tram de caire quasi selvatic. Tot i 
aixl>, amb paci~ncia, es passa. Als 22 minuts deixarcm a la dreta la masía 
del Davf (550 metres). Agafem el camí carreter que ens decanta vers el tor
rent. Als 13 minuts deixem la pista per agafar un corriol (dreta) que ens 
aboca a la base de l'espectacular pi de les Quatre Besses. 

Del pi de les Quatre Besses a !'ermita de les Arenes 
(25 minuts) 

Aquesta pnrt del trajecte és la més monotona i menys interessant. Als 
2 minuts anem a raure a In llera del torront, que seguim a !'esquerra fins 
a trobar una amplia bifurcació de pistes (asfalt). La de la dreta va cap a la 
masía del Dalmau. Enfront, un brancal secundad, ens permeteria seguir 



la riera en ruta vers a les canals de Santa Agnes i l~reda i a la Castellassa 
del Dalmau i font de Neda. Seguim, pista avall i a ls 3 minuts la dcixem 
per agafa r una bi furcació que mena al bell mig de la riera Seca. Bona part. 
d'aqucst traro s'ha convert.il en una pista que permct l'accós de vehicles 
fins els caus d'en Dorra. Caminem a free de la carretera i als 13 minuts 
dcixem a )'esquerra un trOS de pista que hi puja. Scguim, riera avall, tran
sitant per una zona degradada per la preslmcia de brolla urbana, fins que 
als 3 minuts, a la nostra drcta, agalem un corriol que amb 3 minutets més 
ens portara enfront de )'ermita de la Mare de Déu de les Arenes, punt on 
acaba l'itinerari. 

Per conclourc, a tall de resum o compcndi, sois voldria exposar dues 
precisions respecte a aquE'st rccorregut.. Els horaris que apuntem són fruit 
de les prospec~ions efectuades, sobre el terrcny, per un nombre redult d'ex
cursionistes. Es li'lcil preveure que un grup nombrós de persones, per raó 
natural, hi csme~aran més temps. Tanmateix, aquestes dade.~ es refereixcn, 
concret.nment, a temps efectiu de camí. Per tant, les parades no hi són 
complahilizades. 

Com podreu comprovar, les Fogueroscs, amb tola certCSa, és una de 
les zones més desconegudcs i feréstcgues de la muntanya de Sant Lloren~ 
del _vrunL i alhom, una de les mós boniques. Transitar pels seus camins 
pot comportar, per algunes persone-s, pcli t.es dificul tats. Eltra{:at deis cor
riols, la presencia de trams de vegctació exhuberant, la poca concurrencia 
d'cxcursionistes i In prohibició deis dirigtmls del pare natural d'arranjar i 
~enyalit'l.at· els cnmins, col-laboren a aquest estal actual. Sombla que, des 
de J'administració, hi hagi una tE'ndcocia a evitar que aque.<;ts indrets si
b'Uin concguts i visitats. Potser és el «prcu• que els que tenim la sort. de 
poder-nos moure per la xarxa de camins i canal.s de les Fogueroscs hem 
de suportar pera tcni r una certa garantía de presPrvació d'aqucsl t•educle 
natural, en bona part, quasi vergc. 

Tol i aix(t, pensem que és i sera tasen de les entitats excursionistes, 
divu lgar i facilitar el concixement de t.ots i cadascun deis racons de la nos
tra patria. Amb aquesta lilosofia hem rcalil7.at la litxa d'itinerari que te
niu a les mans. Si ha cstat útil pPr a la vostra dc:>coberta, ens scntirem 
hen rccompensats. 

Pel Grup de )1untanya del Centre Excursionista de Castellar 
Jaumc Torrcns i Calvó 

FEBRER - 1993 



EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTMTATS DEL PASSAT MES DE GENER 

GRUP INFA.'ITIL 
Oia 10: Sabadell-Togores-Castellar. Meritxell i Marta Badia, Anna Font, Oriol 

Papell, Anna i Ester (;{)mct, Roser Vilar, Jordi Mas, Caries Día•, Eudald Rooorda, 
Scr¡¡i, Alba i Oriol Lletjós, Nllriu i Mir~ia Núiiez, David i Judit 1'arell, Auna Mny· 
nuu. Cri6tina Valles, Joan i Rogor Ruiz, ftoger Cuhí, Bluncn i Núria Bio6ca i Eli6cn· 
du Alamany amb 25 persones m6s i cls vocals SanLi Vilar i Fina Jiméne•. - Dia 
24: Sant Sadurní de·Gallifa. Meritxell i ::lfarta Badia, Anna Font, Blanca Biosca, 
David i Judit Farell, Oriol, Scrgi i Alba Lletjós, Cristina i Daniel Valles, Elisenda 
Alamany, Esteve Carné, Auna i Estel Cornet., Roger i Joan Ruiz, Jordi l'>las, Ani 
Sulgado, Oriol Sabater, Roser Vilar, Eudald ReoordA, Oriol Ca!T3SCO, J.ijreia i N'llria 
:-.lllnez, Monlserrat Rusincs, Roger Cubl, Oriol Papell, lngrid i Ericll Boadclla i 30 
per.oncs més, junt amb els vocals Miquel Dadia i Joscp Ruit. 

EN'fOHNS DE CASTELLAR 
Dio 1: Coll d'Estenallcs, cim del turó de Montea u, por donar la benvinguda 

a l'nny nou (a la 1 de la mutinada). Josep :.1. 'rorros, omb Cristina, Silvia, Elsa i 
Daniel Vergés, del Club Muntanyenc Bareelon~s. - Dia ·3: L'Agcll, el Farell, tonts 
Fa.lses de Guanta, I'Agell. Mat.inal per R Vila, J. Muntada, T. Ma~osn i J. Sors 
D. - Dia 3: Castellar, el Fa.rell, Cuanta i Castellar. Joa.n Bruix, 1sidre Cabedo, 
Poro Carreras, Maree) GcrmA i Pere Vives. - Dia 6: El Farell, Guanta, can Pa
dró, Castellar. Matinal pcr Jooep Sors. - Dia 7: Coll d'Esten.alles, coU d'Eres, 
caml de cin:umvaJ.Jació pcr IlOta mateix de la gran oolma del Cul del Mont.eau, 
o"'-cnsió pel torrent de Pedra de la Coca fins al cim del turó de Mont.eau i retom al 
coll d'Estenallcs pclt'OII d'Estelo. A. M. Palleja i J . M. Torras. - Dia 15: Castellar, 
font del Canadell, Creu sa Copia (el Farell), Guanta, Castellar. Matinal per 
,J. Sors. - Dia 19: Alzina del Sal·lari, cls Cocons, cim del turó de Coll Prune
ro i rctorn. Anna M. Pall~b i ,Jo~cp M. Torras, junt amb Mnriu i Emcst Lamarca, 
~lltria i t'rancesc Guillamon, del Club Muntanycnc nan:olones. - Dia 21: Caus d'en 
Dorrn, font de Neda, cami dcls Setis Vells, tont del Saiic, In Mola, Morral 
del Drac, cnnita i !ont de Santa Agnes (diada de la santa), cova del Bord i 
riera Seca del Dalmau. A. M. Palleja i J. M. Torras. - Dia 24: Excursió con· 
junta amb 43 membres deis centres ercursionistes de Lli~ d'Avall i Parcts 
del Valles. Les Arenes, carena de l'llla, canal de l'Eiefant., camJ de la font Soleia, 
corona de les Animes. la Mola, camí deis Moojos, Plccs del Llibre, coU L1arg i les 
Arenes. Mero Parera, - Oía 24: Matinal Castellar, coll de Uiri, quatre Camins, 
la l'>lola, Montcau, coll d'Eres, íont del Llor, crui1la o la Muntada, per I. Ca· 
bcdu, Marc Carreras. J . M. Gandia i J. Sors. - Dia 24: Prospecció d'itinernri a 
Sunt Lloren~ del ~1unt. El Marquet de la Roca, font del Llor, collet del Llor, canal 
del Cuvall llernat de la Vall , coll d'l!:res, carena i canol do les Scpultures, camJ de 
les 1'ogueroses, canal del Pallcr de les Fogucroscs, roca Encavalcada, canal deis 
Avcllancrs, canal de !'Escaleta, el Marquet de la Roca. MontRerrat Mañosa, Tom~s 
:.1ol\osa, Cemma Moré, Ramon Vila i Jaume Torrens. - Oia 24: Matinal al 1\font
cau. Mont.serrat Sors i Martl Criera. - Oia 26: Crul11a a la Muntada, Sant L1o
•e n\' Savall, els Plans, Sant Sadurní i Gallifa. Mat.inal pcr l Cabcdo, V. Can· 
dia, J. Carb6 i J . Sors. - Oía 28: Gallifa, ermita del Gr au, Creu sa COpia (el 
Farell), tres Pin.•, cadena, Pu.ig de la Creu, Castellar. Mat.inal pcr V. Gandia i 
J. Sors, aoompanyats fina el Farcll per l. Cabedo, que retomA a Callifa. - Dia SI: 
n sortída del cicle Itineraria per la serra de l'Obac. Vicen~ Gandia, Josep M. 
Gundia, Begoña Basterret.xea, Ramon Faleó, Pere Carreras, Joan Bruix, Daniel Re· 



nom i el <Coqui>, Ramon Vilo, TornAs :Mañosa, Maree! Genn~. Pero Vives, Iolando 
Gnrcra, Isabel García, Francesc Ocu, Ehi ra Guardia, Josep Sors Badia, Jaumo Tor· 
rcns i ol vocal ls idre Cabcdo. F'eren l'itincrari en scntit invers Joon i Montscrrnt 
Sabater i Joan Gil. 

ALTRES EXCURSIONS 
Día 10: Montseny: can Vallmanya 

(650 m), Snnta Susanna, coll de la Cova. 
turó del Samont (1.271 m.), San~ Elies, can 
Vallmanya. Torosa M. Datzira i Mero Pa· 
rcra. - Dia JO: Prospccció d'itinerari a 
la setTa do Sobremunt (Osona). Sant 
Hípi>lit de Voltrcga, font del Boíx, la Mi
randa, coll de Baulenes, Sant Martí Xic. 
cnstell de Voltrcgá, el Pou i Sont Hí¡>Olit 
de Voltrcgñ. Jaume Torrons. - Dia 17: 
Excursió a lo serra de Sobremunt (0S<>

Santa Su~omnll. Oarn.lrt~, el 'l'uró 
de l'Hornu {Fato: B. Partrli) 

na). Sant Hi¡>Olit de Voltrc¡¡ñ (540 m), font del Ooix, el Roser, la M1randa, coll de 
Rnulenes, Santa Ll6cia de Sobrcmunt (957 m.), coU de Baulenes, Sant ).-Jartí Xic, 
castell de Vohregil, el Pou, Sant Hi¡>Olit de Voltrega. Teresa M. Dalzira, lolanda 
Carda, Isabel Gorcra, t'rance&e González, Est.cr Planas, Anna M. Pnllejil, J\-lero Pn· 
rora, M. Rosa Puja!, Joan Sabater, Oriol Sabater, Jaume Sors, Josep Sors Badia, 
Josep M. Torras i el vocal Juumc Torrens. - Dia 23: Des de coll Formic, ascen
sió al .Matngolls. Vicen9 Gnndia i limu1ia. - Oia 3 1: Mootseny: De can Vallmo· 
nya a l'ermita do Sant Elies (986 m.) i retorn. T. M. Datzira i B. Parcra. 

CMID\ADES 1 MARXES 
Oia 10: V Cursa Mar i l\furtra (20 Km.) a Blanes. Anna M. Pollejá i Josep M. 

Torras. - Dio 24: V Curso d e la Cisa (20 Km.): Premia de Dalt, Vilassar do Dalt., 
Tcíá, El Masnou i Pl'(!mil\. Anno M. PallejA i Joscp M. Torras. - Dio 31: IX lliurxn 
de Sant Pau (ló Km.), a San\ l'ol de Mar, to\ \ravcssant el termo de Sant Ccbrí~ 
de Vallalta. Anna .M. PallejA i Josep M . Torras. 

ESQUÍ 
Día 30: Primer dia del curset d'esquí a Pal <Andorra). Hi anaren un bon 

nombre d'aimants d'aquest e•port. A part, igual que al dcsembre, es feren sortidcs 
particulars i de 10'\lPS a la neu, malgrat que d'aquesta no n'hl havia gairo, per prac· 
t.icar diverscs modolilats d'csquf de pista, aixf corn tamb6 esquf do muntanya, do 
fons, etc. 

ESPELEOLOGIA 
Dia 8: Descens a !'avene de Castellct de Dalt, per a visitar el pessebrc del 

C. E. Castellar. Anna M. Pa.llcjb i Josep M. Torras. 

ESCALADA 
Dia 10: :Motinal a la Castcllassa a recupcror el pesscbre. Jaumo Sors, Frede· 

ric Solá i Joaquim Castany . .Els acompaoyaren fins al peu la lmma, la Me~ i Jo
sep Sors B. 

SECCTÓ D.E BTI' 
Dia 3: Sortida de Monistrol de Caldcrs, la Coma, VilateJ'I;ann, hostal de la 

Grossa, la Morotana, l'Antoncll, el Solá de Sant Esteve i pista do Santa Maria d'Oló 
i retoro per Vilagunclla fina a Monistrol pel m.atcíx itinerari. Horca: 4. Km. 35. R. 



Clupero i P. Simon. - Día 10: Sortida del Km. 28 de I n carretera de Monistrol 
a Sant U orcnc, ooll de LJigabosses, carena de la masía del !lose de Mussarra, el 
Soler i Nnvarclcs. Rctnm pel mat.:ix itincrari. Horcs: 3. R. Clapers i P. Simon. -
llio 17: Sortida de CMtellar, él Mariner, serra de Palau, urbarützació Pedrasanta, 
la Salut, torre del Canonge, Molí de I'Amat, can Masscgucr, Castellar VeD, ca n'Oliver 
i Castellar. Km. 29. C. Peilalver, R. Prieto, T. Torras, J. Masscgucr, Ll. Vila, R. Cla· 
pe~. J. Corticlla i P. Simon. - Dio 24: Sortida de Castell~l, Cast<:llcir, la 
Talladella, Santa Colorna Saserra, Grau del Racó i Collsuspina. Ret.orn per I'Espinoi, 
el ToU, el Vcrdaguer i CastclltcrQOI. Km. 21. R. Clopers i P. Simon. - Dia 31: Sor · 
tida de Monistrol de Calders, la Coma, Vilau:~no. I'Antonell, Sant Vicenc de 
Vilarassau i Santa Maria d'016. Retorn pcr can Rajant., la Careta, .Molí deis Cla· 
pera, Urbisol, Vilatercana, la Coma i :'>ionist.rol. Km. 51. M. Carreras, T. Torres, J. 
TorreH, J. Cortiella, R. Clapcrs i P. Simon. 

ALTRES ACTMTA'l'S 
Diu 1: Reunió prcparatol'ia de la Mal'Xa lnfanti l do IWb'lllaritat. - Dia 2: 

l ¡,:uuludu: col·laboració de Joscp M. TOtl'aS en l'orgMittflció deis 100 Km. de cursa 
portats u tcrmc por !'atleta Jordi Solé, el qual els va córrcr ni voltant de la platea 
del tcn\re del Cercle Mercantil. Va donar·hi 2.315 volt.es, sempre en la mateixa di· 
recció, cadascuna de les quals media 43,20 mctrcsl Constar11 al Llibre Gui;tness de 
n.'>(.'Urds. Dics 9, 10, 16, 24, 30 i 31: Es van dura tcnnc les classes de la segona 
part del curset de monitors, dedicada a l'especiaUWlció de muntanya. 

ART 1 MÚSICA 

Sont Pero d'UIIostre, 9 TeiOfon 714 55 71 

PIANOS, ORGUES 
1 TOTA CLASSE D 'INSTRUMENTS 

FACILITATS DE PAGAMENT 
VENIU 1 HO VEUREU 

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

--======--" Pollgon Industrial 
Pla de la Bruguer• 
Carrer Barcelona s/n, 
Telbfon 714 66 11 

CASTELLAR DEL VALLÉS 

Propil Domestic Industrial 

R.A.R.S.A. 

Avda. deis Fruiters, 1 
CASTELLAR DEL VALLES 

lnsta~laclons 1 s ubministres 
gas propa 

Conc essionarl Oficial 
da Butano, S.A. 

TALLER VILACLARA 
Servei i venda RENAULT 
Rcparacions i aconuidonament de IOtn classc de VEHlCLES 
VENDA DE COBERT ES 
Passeig, 72 Tel. il4 51 91 CASTELLAR DEL VALLES 



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 

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 ~ 

PWf 6e la Creu. 3. Tel. 714 ~1 42. C.lellar del VaiiM 


