
BUTLLE'l'Í INJ''Olti'IIATIU DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CASTELLAR 
Colom, ~n . (Ateneu) Castellar del Vnll~s (Vnll~s Occidental), Uarcelona 

Adl t•n l u J,.,. (r>tl•lrMtUn" d"t::nt.iWte. Excu t'!joni&te8 de Cat.alull)'A. •IT.t'¡a" lf'olulitJA, d'E"pc.ll"t$ d' Hiv\'rn 
j Al M.).,lft!Nll F.tiUt'lltiu d't:tl·un~loo_i$m~ ~n el tt>m pe llíu,.. rnrantll 1 Juv.-nd d.• C:tt.'t.lunyll 

NÚMER0317 DESEMBRE DEL 1993 

Dibuix d e Quim Cut.any 



La Junta Directiva 
del Centre Excursionista de Castellar 

desitja a tots els socis, amics i coHaborador s 
un BON NADAL i FELIQ ANY 1994 

EXCURSIÓ AL SANTUARI DE MONTGRONY 
Els passats dies 30 i 31 d'octubro i 1 de novembre els més j oves del Grup J uve

nil, I'Estcvc, la Cina, el J oan, el Quim, l'Anna, el JaUllle i uns quants monitors, vam 
;mar al santuari de Montgrony. 

Havent dinat, vam agafar el tren a l'cstació de Granollers. 'l'ot agraint la pun
tualitat de la Renfe (ens vam esperar més de dues hores), arribA:rem a Campdevimol. 
Ja fose. varn caminar fins a Gombré-n, on vnm fer ni t. 

L'endema de bon matl enmarem el camí cap ai santuari de Montgrony. Un cop 
dnlt, contcmpl3.rem la meravellú!:iá errolta i les múltiples vics d'c.scalada de la zona. 
Oegut al mal temps no vom poder pujar al Pedrapicada, pero vam aprofitar el matí 
rccollint bolets, que van servir de suculeot complemcnt de la botifarra del dinar. Cap 
al tard ens dirigírern !los a la >.ona d'acampada, a dos quilometres de CampdevAnol, 
on vam tornar a fcr nit. 

De bon matí vam f~r carn1 cap a l'estació. on vilrcm csmorzar i agaíarem el tren 
fíns a Granollers, on ens espcravcn cls pares. 1 cap a casa a celebrar la castanynda. 

Grup J uvenil 

XIV MARXA-PASSEIG DE LA VALL DEL TENES 
A les 8 del matí sort.íem de la pla~a de .Riells del Fai el Miquel, la Nuri, el Pep, 

la Montse .• el Jau me, la Rosita, la Marta i jo. A la pla~a hi havi a molta animació, ja 
que varcm ter la marxa unes 1.200 persones. 

L~tinarnri era de 13 km i d'un paisatge molt bonic, sobretot quan pnssávem al cos
tat de les rieres de Vallbona i del ViUar. Qunn ja tcnícm la gana teta arribavem al pare 
Usart oo vam csmorzar. Aquest pare ~!:ItA ~LuaC. a uns 3 km de Sant Feliu de Codines 
i té una vista magnifica. -.• ~ · • · 

Quan vam acabar ren· 
trepa de botifarra amb que 
ens obsequiaren (i que va.m 
t robar mol t bo), continu~

rero. la mnrxa ñns a Sant 
t.tiquel del }'ai. Una estona 
després de gaudir de les 
meravellcs d'aquest indreL, 
seguírcm fent canú passant 
per la Madella, In Pineda, 
fins a la pla~a de Riells on 
hi bavia el control d'ar
ribada. 

Contents d 'haver pos - · 
sa~ un mntí tan agradable, 
pujñrem als cotxcs i vam 
marxa.r cap a casa. 

Júlia Girbau fn el pure U8tu1- (Folo: Miqucl &dh,.) 



PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 

4, dissabte 
5, diumenge 
5, diumongc 
4, 5 i 6 
9, dijous 

10. divend res 

10. divendres 
12. diumeng• 
17, divendres 
18, dissabte 
19, diumcngc 
19, diumenge 
19, diumenge 
24, dive nd res 
25, diss~bLe · 

25, dissabte 

1 de gener 

Aetivitat 

Conl mulltem els pes9.ebrc.s? 
Excursi6 á hJ !:IE!rrll de Collcerola 
.. u na aproximació al Pirineu d~ NfJvmTiJ .. 

Sortída de tres dies 
R<-unió preparatOria de l trimestre 
l nscripcions al cursct d 'csquí 
&!unió in formativo. cursct d'esquí 
Lllfor rnació sobre cspcloologia 
!'(wt •lda de l pe$;sebre a la CastcUD.ssa 
lm;c.dpcions ¡J.l cu rs&t. d'esquf 
Coost,ru.oció deJ pessebre a l local del Cent re 
11 Baixar;a del pesa.eb.re al~ av~nés 
Rutil dels av~oé!:l 
.. r.;nl re l'aigua i e l foc .. 
Assistúncia a la missa del Gall a la J\·Iola 
T nouguraeió de l'exposició de fotografics 

Mé!l tnformaci6 
" ¡t,·,J}J:lJ"Utt d e : 

Gntp Infantil 
Crup Infantil 
Cicle de P rojcccions 
Grup Juvenil 
Grup Jnrm1t.il 
Crup d'ESquí 
Crup d'ESqu í 
Crup Infantil 
Noticiari del Centre 
Crup d'Esquí 
Noticiari de l Cent.re 
Grup d'Espcleologia 
Crup J uvenil 
Cicle de Projecciong 
Crup de Muntanya 

i r-epartiment do prcmis Crup FotogrAfíe 
E xp<Jsiciú s.obré él pare naturn.J de St.. Lloren~ 
i serru d~ I'Obac Not iciari del Centre 
Preparad 6 de la Mlll''l<B Infantil Noticiari del Centre 

TENIM NOTÍCIA DE ... 
• 1 Premi Francesc 1\olaspons i Labros d'estudis sobre l'excursionisme, oonvo

cat per I'Agrupació Excursionista Granollers. 
Veniu al Centre a consult.ar-ne les bases. 
• Caminada Sentmcnat · Fran~a, de 200 km n través del GR·2, que suposa 

rcOOrrc r la meitat de Ca t.alunya de sud a nord en diverses etapes o sectors. Dia 12, 
primer tram: Sentmenat - Sant Feliu, de 15 km . Les placcs sc ran lim.itades. Termini 
d 'inscripcions, el penúltim divendres anterior a la data previs ta per la sortida. Orgn· 
nítza: SESC de Sentmenal. 

ACTIVITATS 1 COMUNICACIONS DELS GRUPS 
MES DE DESEMBRE 

GRUP INFANTIL 
• Dia 4: Com muntem els pessebres? Projeoció d'una peHícula referent al tema 

i visita al monumental pessebre de Castellar. Aixo sera a dos quart.s de 5 de la tarda 
al local del Cen~re. 

• Oia 5: Excursió a l'ermita de sant Medir, n la serra d e Collcerola. Sortírem 
del Centre a dos quarts de 8 en punt, en oot.xes particulars fins l'estació deis Ferro
carrils Catalans a Sabadell. Anirem en tren fins Sant Cugnt. 

• Oía 9: Reunió per a preparar el proper t rimest re. No cal dir que tots els 
pares hi queden convidats. A dos quarts de 10 del vespre, al nostrc local social. 

• El divendres dia 10, el Grup d'Espeleologia ens fara unes classes d'informa· 
c.ió sobre el material necessari per baixar a avenes i fa.rem algunes practiques. Cal 
portar el consentiment firmat deis pares. Animeu-vos! És molt interessant. 



• Dia 12: Port.icipació en la poi'Uida del 28C Pessebre a la Castellassa. Ac:om· 
panyarem al Grup de Muntanya. 

• Dia 19: Porticiparem en la n Bnixnda del Pes.<;eb re o un avene deis entoms 
de Castellar, acarre<; del GECEC. Ela infan ts portaran el pesscbre lins a !'entrado 
de la ca,itat. 

L "hora de soo-tidn ¡¡era a les 8 en punt del mati atnb cotxcR particulars fiM el lloc 
on dcixarem els cotxc• (ja informarem més endavant) i o partir d'aqui marxarem a 
peu portant el pes!lebre Jlns arribar a l'ovenc escollit. 

Rooordeu 
• Eis d.ivendrc~. de 6 a 7, podcu venir a jugar o infonnar-''Oll de les nostreS &-ti· 

\;tat.s. 

GRUP JUVENIL 
• Dios 4, 5 i 6: Sortida de tres dios. Oportunament •'informara del• detalls. 
• Oia 12: Porticipació en la portada <.lel pcssebre a la Cru;t.cUassa. 
• Día 19: Excul'l!ió de tol el dia. Ruta de1s aven es. S'arurá a '-eure boc¡ut!S 

d'aveoes, després o veure com e. baixa el peso;cbrc a un d'ells i finnlment es baiurá 
a un avene. 

Nota informativa 
A pnrtir d'urtt, e l Grup (Juvenil ¡;•ha di\•idit en do~: Un IX'hl nois i noies qu<' fon 

cls cursos de 1\Ctc i vuit.e d 'EGR, i l'altra pals que fnn primer i segon de BUP Per 
tMt, els que passaran del Grup JnfanUI ja poden comencar o venir: les reunifm< es 
fan de 10 a dos qw¡.rt& d'J 1 els divcndres. Ja ¡¡c1s enviarA una carta, pero .• no t'<pc· 
reu a rebre-la: podcu venir quan vulgueu: 

CRUP DE MUNTANYA 
• Dia 12: XXVIII Pl.\jada del pc118ebre a la Cnstelln!l&l de can Torras. El 

pessebre, fet por Gon~al López, c•ta cxpo~at o !'aparador de la botigu Pascuet del carrcr 
Major. 

La sortidn a peu sera a dos quarte de 8 del matí del local del Centre. Qui no 
\'Uigui pesar-se a caminar des de Ca.•t.cllor, pot oornptnr que els cants d'acompanya· 
ment del J)eSSI'bre comeno;aran, nproximadament, entre les 10 idos quarts d'll al peu 
de la CastcllaS!!a. Un grup d'escaladors do J'entital el p.Uar/1 dt'Sprés dalt del rim. 

• Dia 24: Asslst~ncia a la m.issa del Call a la llfola. Sortida. a les 10 del ,..,.. 
pro del local amb cotxes particulnrs fins 111 pla del Girbau. Hores de camí, 2, aprcxi· 
madnmcnt. Cal portar llum iodividual. 

De retorn, al loctu scx:ial, tcrtúlio, turronada i xampany. 
Vocal, .Jaumo 'l'oro·ens, tclcfon 7 H 5li 82. 

ORUP D'ESQUÍ 

Curset d'esquí 1994 
Tal com es va anunciar en el butlletf del mes passat, el cursct d'esquí peral prcper 

nny j a esta orgllni t7.at quasi del tot. L'cstació, a !'igual quo aquesto últims anys, serA 
la de Pal. E ls dics seran els dissnbtos d.ies 22 i 29 de gener, i 6 i 12 de febrer. El 
preu és de 19.800 pessetes els socis i 20.600 pessctcs cls no socia. i\qucst preu ínclou 
autocar, abonameot i 2 hores de classe. 

1"'8 inscripcions es faran els d.ivendres dies 10 i 17 de d~scmbre de 10 a 11 del 
vespre al DOI!tre locnl. En el moment de rer la inscripció caldra donar una paga i """Yal 



de 5.000 pessetes i la resta es pagara ~r banc. Els comprovants d'ingrés s'hauran de 
portar abans del divcndrcs dia 15 de gener. 

Els eurset.iste.:. mcnors de 12 nnys caldra que \inguin a ins<:riure's acompnnynts 
deis pares. 

Subvenció als membres dels grops In fantil i ,Juvenil 
La J unta del Centre ha deeidit subvencionar una part del oost del cursel, a Ji de 

facilitar l'accés a l'esquf als membrcs d'aquests grups . El preu del cursel per a ells 
sera de J 3.600 pessctcs. 

Per a poder accedir a aquesta subvenció caldr~ coroplir les següents condicions: 
ser soci de l'entihlt i membro actiu d'un deis grups amb un mínim des d'aJmen}'S m.ig 
any. En el momcnt de fcr la inscripci6 s'haura d'omplir un petiL qüesLiona.d. 

Notes importants 
• El clivendres ilia 10, a les 10 del vespre, es fa.rh. u na xcrrnda infonnativa sobre 

el funcionarnent. del cu rset encarada sobretot als cursetistes que s'apuntin per prime
ra vcgada i als membres dels grup:::~ itúa.ntil i juvenil. 

• Per a poder tirar cndavant el cursct calen un núnim de 50 inscrits. 
• Els grups per fer Jes cJasses s'inlentadt que ~:dgujo el mñxim d'homogcnis, perO 

caldrli un núrum de 8 persones per grup. 
• Els orgonit?.adors es reserven el drct de no admetre inscripcion~ de gent que 

en nitres anys hagi destaca! pel scu mal comportament. També es podrlt expulsar del 
eurset, ~~nse dreL- a reclamar Pimport, n tothom qui ncrediti aqucsts tipus de «mCrilS··· 

• F.s interossant disposar d'algun tipus d'asseguran~a d'accident. 

Asscguran~a de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern 
Tots els intere.,>~ts en obtenir la largeta-asseguran~a de In FCF.H per a In tcm· 

porada 1993·9·1, poden possor pcr secretaria cls dimarts i d ivendres, de 10 a ll del 
vesprc. Cal portar les dades personals. El preu ~s de 3.500 pessetes. 

GRUP D'ESPELEOLOGTA 
• Dia 19: 11 portada del pessebre a u~:~ avene deis entorr" de Castellar . Hora 

de sortida, a les 8 del matí, nmb cotxcs particulars. 

Oistintiu del GECEC 
El Grup d 'Espeleologia del Centre us volem presentar el nostre 

escut, ja que a l'haver hagut.. de formar una junta, vltrern creurc In 
necess.it.at de cre01· un distintiu que en!; pugui representar. Ha estat 
disscnyat pcr Ramon i Jordi .Mas. Com podeu veure, hem respectat 
el model de l'entitat, perO amb uns can\is considerables. Les quatre 
barres simbolitzen quatre esta lag¡ni tes i l'espeleoleg represen~a que 
explora !'interior de Sant Lloren~ del Munt. Per arrodonir l'escut, 
tarnM varem de<:idir de posar-hi un rat-pcnat amb les aJes obcrtes i 
les sigles GECEC (Grup d'Espeleologia del Centre Excursionista de 

Castc11ar) al seu interior. Aquest animaló és l'habitHnt. caracleríslic de les coves i els 
avenes. 

Durant els dies de les Jornadcs, se n'hnn fet uns adhcsius, amb cls colors cor
responents, que són a l'abast de tothom. Espercm que us agradin. 

GRUP DE B'IT 
• Dia 12: Castellar, c.~mí de can Sallent, Matadepcra, pont de la Riba, casa nova 

de l'Obac, rctorn pel pla de I'Alzina del Vent, sanatori de Terrassa, can Bon Vila, 
can Llonch, Sabadell, can Puig·gener, San~ Pere d'UllasLre i Castellar. 42 km. 



Hora de sortida, a les 8 del matí, del pati del Centre. lnfi>rmació, telefon 714 86 $l4. 

GRUP FOTOGRÁFIC 
• Dia 15: Acaba el tcrmini d'admis.5ió de les fotografies del Saló de Muntnnyn 

i del quart trimestre del concurs anual amb el tema «Animals·•. 
• Dia 2!5: Entrega de premis i inauguració de l'exposició de les fotogratics 

presentades als concur~os, que restara obérla durant. Itas fes tes nadalenques. A les 12. 
al local social. 

• Dia 30: Concurs de din¡>ositivcs. En el propcr butlletí s'adjuntnran les ba-
ses. 

Resultats d e la reunió pre¡>aratoria 
El passat día 9 ens vilrem trobar tU> grup d'aficioMts a la fotografia per fer la 

prcparnció do les bases del lX C'....oncurs de Fotografía en color, en convocat.Ories tri· 
mestrals: pel prop~r any. 

F.n aquesta rouni6 os varen prcndrc dccisions importants, entre les que destaca 
el canvi d~jurat que, a partir de l'any vinent, sera forrnat per rnembres de l'agrupació 
de fotograf\a de la Fundació Narcís Ciralt, de SabadeU. 

Un altrc acord va 9er el canvi de mides del refor~ que, a partir del mes de ge
Iler, serA de 25x35 i de color gris. El canvi de mides és degut a problemes d'espai i el 
color gris és pcrquC l'cxposic.ió sigui més unüOrmc; per aquest motiu, les cartolines 
seran entregades pel Cenlre. 

Tnmbé vbr-em aco1-dar que en el tema LJiuro no s'acocptaria la foto retrat i que 
les fotografies han de ser de negatiu de pas ttniversal. 

Dcsprés es va parlar deis temes obligats de l'any , .. inent i, un cop discutits els 
que foren suggerits, es va decidir que el primer trimestre el tema sera lliure, el se
gon Contrallums, el tercer Lliurc (,loan Riera), i el quart trimestre l'antiga església 
de Castellar Vell (a una sola foto). Les bases del concurs les rebreu en el butlletf del 
mes de fcbrer. 

CICLE DE l>ROJECCIONS 
• Dia 5: «Una aproximació al Pirineu de Navarra», a cilrrec de Baldomer 

Porera, del Centre Excursionista do Castellar, al local social, a dos quarts de 7 de la 
tarda. 

NOTICIAR! DEL CENTRE 

PESSEBRE AL LOCAL SOCIAL 
• Dia 18, dissahte: Construoció del tradicional pessebre de molsa, pel pessebris· 

ta i soci de l'entitat Jaume Muntada, amb l'assistencia del Grup Infantil. A dos quarts 
de 5 de la tarda, al local del CEC. 

EXPOSICIÓ 
• Dia 25: Jnaugnradó de l'exposidó sobre el pare natural de Sant Lloren~ del Munt 

i serra de l'Obac. A les 12 del migdia, al local social. 
J'odra visitar-se durant les fes tes nadalenques. Les hores de visita són de 12 a 2 

del migdia i de 7 a 9 del vespre. 



Antoncll Ribatalloott, Enrie ComeiiM Farr-é, ltafael Estrndo Torrents, Montserrat Vilh 
Sanlasuana, Jordi Roca CuS()Ó, J06Cp Mundct SanromA, Mod.,;t Bordó Prats. Enrie 
Galicia :\!arcet, ~·lorenci Carro Son;, ~lagda Valls Pla, .Jonn VilarderbO Alsina i M. 
Jl.oo¡a l'orrens Cañellas. 

Als socis fundadors, senyors ~:nric Camellas Uinar.,., .ronquim Casajoana Homct i 
Rnmon Serra F'abregas. ""1s entregA la medalla de brorne del Centre com homenatge i 
ogrnl'menl a la seva tasen, n 1 costal de Simeó Caba, ~n aqu~lls dillcils temps de la furo· 
dació. De la mateixa cttlaguriu hi hnguó una medalla poi scnyor Josep Sors Badia, nc· 
tualsecroiari de l'ontital, por la molta fcinn que ha fet i fa pcl CEC. 1'ot seguits'obS<.'<jWil 
runb un ram de Oors a les respcctives senyores de iniR oll•. 

A continuació es feu donació ni senyor Barbera d'unn rinta de video del Centre. 
lli hagucren paraules i parlaments del presiden! wnyor ~lunwda qui. a més, fcu 

un brindis per l'entitat; del B<'nyor Anlonell a través d\rna c .. rta que fou llegido; deis 
scnyors R. Camellas i R. Scrrn i també del senyor BarberA. 

Tanca l'acte !'alcalde ~~enyor Corominas, que d.dicii une~ poraules ben emotivCR a 
In nostro entitat, fcnt, a l'nrnbftr, Jliurament al nostre pret!ident d'un bonic dibuix de 1~ 
Mol~. obra do Francesc O~tvl, dcdicat en commernonu:ió del XL nniversari del CEC. 

SOBR E l..A PASSADA 1\fAftXA INFANTIL 
El passnt dia 14 de novombro, o 1'1\uditori Municipal, os feu l'acte de repartimcni 

de premis als 53 equips clu•ijiiicats. Els cinc prinwr• loren: 1, Mnrx: Serra-Aiberl Cla
vó; 2, .Jouroe Fuslé-Xavi Cu1-tiollns; 3, Rostor Bravo~Estcvc Rrnvo; 4, Sara Gandia-F.nric 
Ca.ndia; i 5, Montserrul Hu•incs·David Farell. La relació completa de tots els equips 
prcmints apareix al scimannri F'orja número 2.279 del dio 13 de novembre. El> par
ticipants pcr col·legis foren : La Immaculada, 94; El Casal, 70; Bonavisa.a. 44; Emili 
Carlcs-Tolrá. 39; Sant &wvc, 28, i di,'ersos, 28. Total, 303. """"nt 184 nois i 119 001cs. 

S'entregil el ,;deo del Centre als repre;;entants del• col·lcgi• locals, segons la el""· 
silicació &conseguida en 1\rnció dr la puniuació dcls seu• trc• millors equips: primor, 
Emili Carlcs-TolrA, 23 punto; segon, La lmmacul~da, 31; t.cr<X'r, El Casal. 42; quart, 
Bonavit=~-Ul, 47: i cinque. Sant. f:Rtcve, tunb 65 punts. 

Prcviament es lliuraren cls promis a la Constancia i Trofcu Enrie Camellas al• 
Jnrnntf\ que més es distingh·cn en llurt:t activitats durant. el (;Urs 1992· 1993, la lliRLll 
dal1::1 quals va soJ·til' a l'onLerior butllctí. 

Una infants obsequiaren un Lrof~u·record aJ scnyor Jttumc F'ont en motiu d'ha
ver cessat en el seu cArrec do coordinador del Grup Infantil. 

• El dia de la Marx• Infantil es va trobar una gurrn decorada amb molls •pins
i un cangur de color blau. Han p8!!88t diCR i ningú no ho ha reclamat; us ho recor
dcm. A qui acredju ésscr-nc propietari, se li donara. 

NOTES DE l..A REDAOCIÓ 
AgraYment: Si el númoro anterior d'aquest butllolf ha pogui tenir el caracter 

d'extraordinari, ha estal per la desintcressada apvrlació d'cscrit. diversos, als auloro 
deis quals el oonscll de redacció crcu que ós jusi. donar públicamcnt les grAcies t..nt 
por In ""va coHaboraciú escrita oorn per la griúlca. L'ugrnfment, naturalment, el rcm 
extcn•ible a tats els coHaboradors hnbituals que amb llu"' oocrits fan possible donnr 
conlingut i continultai o la nootra publicació. 

Comuniquem que tates les notes informatives de les difcrcnts seccioos i le• 
coHaboracions en forma d'escrits o do fotografie~. han de ser cntregades, com a milxim, 
el día 15 de cada mes (si abans no hcm avisat de qualse,'OI variaciól. Toa.a nota re
buda despres de la data assenyalada, oomporta un canvi de compaginació d'escrits i 
fotografies a última hora que perjudica molt el resultat del butlletí. 

Rcnordem també que dt'gut a l'espai limitat del butllell r a pos.sibles problcmes 
de oompaginació, no assegurem In publicaciú immcdiata de lot el material cscrit o 
fotogralic de les ooJ.Iaboracions, posant, aixo si, tata la voluntat per aoonseguir-bo. 



EL CAMINAR 
DEL CENTRE 

ACTIVI'l'ATS 
DEL P ASSAT MES 

D'OCTUBRE 

GRUP JNFANTIJ~ 
Dia 3: Participació a la Ma •·· 

xa Excursionista Infantil de lte
gularitat. 

GRUP JUVENI L 
Dies 9 i 10: Acampada a 

Castellilr Vell on ~1 dium~ng~ va· 
rcn participar en cJs actcs organit
?.Ots pe! Cen l;l.,. - Díes 30, 3J í 1: 
Sortida a l\1ontgrony, lent el des· 
pla~ament en tren fins a Campde
vilnoL En aqucsts dics van ,;sitar 
Gombrén i el sanluari de Mont
SJ'Ony. Gína Paul, F.stevc Soler, ,Jau 
me Juliana, Anna IvlarsoJ, Joan 
Guardia i Quim Gamisans, amb cls 
monit..oJ'S. 

E NTORNS DE CASTELLAR 
Dia 22: Castellar, Tres Pins, el 

Farcll i ret.om . Matinal pcr Núria 
Sore i Veronica Casado. - Dia 31: 
Cavnll Bcrnnt, la Mola. Cavnll Bcr-

'\ \ 
• ' 

Des del Cra de Ff\jol. Al fous. el pie de Bastiments. 
Wow; Joan Sabtlt.orJ 

Mt. );!atina! per Mon l.serrat, NQria i Josep Sor, i M. Griera i V. Casado. 

ALTRES EXCURSIONS 
Dia 10: l'roSP"Cció al 1\lontseny: De Gualba (184 m) a Santa Fe (1200 m) se· 

guint el sot de la riera de Gualba. Retorn pe) mateix itinerari. Tomás Maliosa, Ra· 
mon Vila, Daniel Renom, Jaume 'l'orrens i Baldomcr Parera. - Dia 12: 1\olon tseny: 
Gualba, can l'rat, camí de la Solana, llaga d~ la Corbera i retorn. Baldomer l'ar~ra. 
Dia 12: Excursió al Turp d'Oliana (1.578 m). Pcrc Cardona, ,Jaumc Torrcns, Paula 
Don:úngue•, ,Josep M. Gandia, Sara Gandia, Josep M. Torras, Cristinne Costes, Be· 
gonya Basterretxea, Josep Pons, Jaume Sors i el vocal Josep Sors. - Dia 19: De Sant 
.Feliu Sesserrá a Prals de Llu~nes i retoro. Matinal per Hamon }' aleó, Vicen~ 
Gandia i Joscp Sors. - Dia 23: Des de prop de Sant Mar~nl, ascensió matinal a les 
Agudes (Montscny) i rctom . Maria Olivé, ,Joscp Sors, Ll. Valls, M. Pla i G. Toutain. 
Dia 24: 1'nwessa Oiot · Santa Pau (Garrotxa): Olot-, fageda d'en Jorda, la Costa, 
Sant tvliquel Sacot, volea de Santa Margarida <682 m), Fontpobra, coll de Fontpobra 
(863 m), coll de Sant ,Jordi, oollada del Grau, !'Escalera i Santa Pau. Ester Planas, 
Jaume Sors, Roser Antúnez i el vocal Jos~p l'ons. - Dia 24: Matinal al l\1ontseny: 
Sant Bernat, les Illes, Saot Mar~al, coll Pregon, font de coll Pregon, el Colell, Sant 
.Bcrnnt, por Tomas Mañosa, Jau me Torl'cns,. Ramon ViJa. - Dia 31: Primera e tapa 
deis c inc Ci.ms: Castellar del Valles, ooll de Grua, la Mola (1.095 m.), cls Óbits, col! 
d'Eres, Montea u (1.053 m), coll d'Eres, collet del Uor, lont del Uor, la M untada i Sant 
Lloren~, per Ester Planas, Jaume Sore, Mart.a Puigmartl, Isabel M. Arjona, ).1aria 



Orttnados, JonttLhan Lópet, JS"ievcs Bnrn)gán, Paquita Barrn.gán, l'~rancesc Ce.Hardo, 
fvl\n Gallardo, .Jnwne Tm·rem;, L{amon Viltl. Baldomor Parera, Pere Cardona, Mnrcel 
Germa, Angel Moreno, Carmc IJeixa, Pero S imon, Erola Simon, Roser Anlúncz i el 
vocal J osep Pons. - Día 31: La .'Ilo ta. Pere Carreras. - Día 31: Exeursió a la l\1ola. 
Jo&>p Casajunna, Montso V~odrell, Mcrltxell Caslljuana, ).1. J.lopart, E . Lópet, M . • 0: 
Saos, J. Monte•, J . San•. M. A. Vila. J . l,ópez, l. 1.6pez, M. CMI\iuana, C. Solá, M. 
CW"dona, A. Cum isans i •cnyora, Do!ors, Toni, Marc, L. Girbau i ,J. M. Simon. 

CMllNADES l MARXES 
Día 3: XXXlll.Marxa E ><cursionista Infantil de Regula ritat, W"nb la participa

ció de 151 equips. - Oía 17: Participació d\m nombrós grup de I'Ocis castellarcncs a la 
Jlonda VoUeSann, de lu UES. - Ola 24: X Moi'X!I Berga . Suntpedor. P"r Ramon 
Faleó. - Oía 24: XIV Ma rxa • P asscig de la Voll del T enas. Miquel Badia, Núria 
Borrachina, .J-p Ruiz, Monls<>rrat Bam>ehina, Jau me Font, Rosita Porquera• i Júlia 
Cirbnu. 

OIIUP D'ESPt; LEOLOGIA 
Dia 11: Covo de l'tluro. Ramon Mas. Jordi Mus, Rnric Valles, Montserrat Orau, 

Cristina Valle;¡ i Daniel Valles. - Dio 12: Desccns a l'avenc de l'llla. Es va f~r oom a 
l.'rilttiqu~ del SERNA-Bombcrs Voluntaris. Jordi Lópet, Uuís S<orra, Mont.o;c Vendrell, 
AJex Domenech, Xcll Homet, Maurici Oalofré i David l::xpósito, aoompanyats P"r J oscp 
Cnaa,juana, Xcll Casajuana, Rafael Clnpcrs i Pascual Mainegrc. - Día 26: Dcsce ns a 
l'avene de l Llest. Martl Llobct, Daniel Sagrcra, Jordi Pnrera, J oan Avellaneda, Cnrme 
M...., Núria Gcrmil, Guillcm Díaz, Ramon Mas, Jordi .Mas, .Jau me Font, Franresc Ro
mngosa. Jordi Carreras, Marc Carro.....,, J. CarraJ>OO, Oriol Cnrn<!ICO i &met Carrasco. 

Primeros Jornades d'Es¡>eleologio: Dia 15: «lnt roducció a les düerents <li s· 
c iplincs d e l'es pelcologia .. , a chr rec do Jordi Franch, de 11EES. «Geoespeleologia•, 
a cbrrec de Margarida Mimó de l'JEES.- Día 22: .. Evolució histories de tl!cniques 
espeloologique,.., per Jordi Gua!, de l'E...:ola Catalana d'E•peloologia. •Atracción 

Una put del munt de d~lxallH l"eC4.JUid..., (FotQt: SER."''A.) 



vertical•>, ~r Victor Ferrer, del GES-Cl\>ffi. - Oia 29: «Coves, fonts i a ve nes de Sant 
Lloren<; d el l'lfunt i serra de l'Ob ac•, per Ramon Mas. «Aneed otes curioses sobre 
San! Lloren<; del M unt>•, per Josep M. 'l'orras. 

ESCALADA 
Dia 2: Monral (Tarragona). Escalada da diverses vics graduados entre 5c i 6b. 

Xavi Se¡>úlveda i Jo•'di Lóll"•· - Dia 16: La Mola. Vies de 5c. Roca Petanta. J . López, 
X. SepúJvedn, Alex Domcnech. - Dia 23: La Sardineta. 5é David Expósito, X. Sepúl
vcda i J. Lóll"z. - Dia 24: La Sardineta, La Soleia. Vies de 6b. i 6c. X. Sepúheda i J. 
López. - Dia 30: La Soleia. Vies de 6b i 6b+. Joan Gual, X. Scpú lvcda i ,J. Lópcz. 

GRUP DE 'BTI' 
Dia 17: Sant Miquel del Fai, el Soler, San~ Pere de 3erlf, Sant 1\liquel Sespcr

xes, les Roquews i Sant .t.-liquel del Fai. 28 km. C. Ruiz, C. Peñalver, M. Carreras, J. 
Torres, J . Cort.iella, R. Clape•-s, J. Massagucr i P. S imon. 

ALT.R'ES ACTTVITATS 
Dics 9 i 10: Participació ruub Mountain Wilderness (orgarúl•ació per a lo defensa 

de !'alto muntanya) en 1'acció d e nctcja i reforestació fcta prop del llac Romcdo, al 
Pallars Sobira. Joan Parera. - Dia 24: Un gmp de socia, amb al tres casteUro·encs i els 
a mies de SERNA, en total lOO persones, participa en la campanya <<Netegem el n ostre 
entorn». Es rccolliren 82 sacs industTiá.ls de deixá.lles diverses, a més d'andrOmines 
VHriHdel$. 

WATV ART 1 MÚSICA 

Sant Pere d' UIIastre, 9 Telefon 7 14 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 

Polígon Industrial 
Pla de la Bruguera 
Carrer Barcelona s/n. 
Telefon 714 66 11 

CASTELLA R DEL VALLÉS 

Propa Domestic Industrial 

R.A.R.S.A. 
Avda. deis Fruiters, 1 

CASTELLAR DEL VALLES 
lnstal·lacions i subministres 

gas propia 
Concessionari Oficial 

de Butano, S.A . 

TALLER VILACLARA 
Servei i venda RENAULT 
Reparacions i acond ic ionamcnt de tola classc de VEHTCLES 
VEN DA DE COBERTES 
Passeig, 72 Tel. 714 SI 91 CASTELLAR DEL VALLES 
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Si ja ha triat un bon cotxe ... 
agafi un bon 

~~--t SI vol comprar un cotx&, preocupl's només de 
11\.W·Io. 

Nosaltres li oxpllcarem com el pot pagar, a través 
dol SEAVEI PR~STEC AUTO. Els dlners que 
vost8 precissi 1 la forma més cómod'a de 
tOtne r -lo, des d(l 1 2 rnesos fins 
• 5 onys. 

Vinglll'ns a veou-re a 
Qualsevol de les 
nostros Oticioe; : 
amb ol SERVEI 
PlltSTEC AUTO 
llndrála,..._la 
J)&f al seu cas. 

Dl~t lepl: B. 16.009-1967 
F-mpomel6 1 lmp-6: GlWIQUm CAmlu.\ll 

Puig de la CNu. S. Tel. 71• 61 42. Cutallar del V .U.. 
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A la Penín<ula lberico. I'Espe!eologla "" néixer a Catalunyo. En uno visita de Marte/ o 
cauitots de Jo nos! ro !erro. J'ocor'fl(.>Girl~*Ó l~<1ossén NorberL FonL i Sagué. el qual s 'hi en tu· 
slasmá de seguida i segul els passos de l 'espeleóleg francés. La primero gran exploració de 
Catalunyo i d'Espanya es realitzó el dio 27 de desembre de l'any 1897. on Font i Sogué 
da1xtlld a l'ammc de Can Sadurni (Garraj), 75 m . de profundltat jent servir exclusivomeru 
dues cardes. Les exp}oracions a aitres cavitats varen ésser continues a partir de 1/aoors. El 
1909 s'edita un liibre titulat. :.Sota Terra ·· on es descriuen dit•erses exploracions. És el pri· 
mer llibre espeleológic editat a EspanJ.tO 

Un deis principals continuadors de la tasca empresa per Mm;sen .Norbert Fonr i Sagué 
fou Mossen lv1arian Faura i Sans, que reaiitzd una jeina importantfssima. 

Cal no oblidar tarnpoc la tasca del Club Muntanyenc /undat per Font i Sagué tan sois 
de u anys més tard que lvfartel introdufs 1 'Espefeo!ogia moderna. Més endauant t robem 
Rafael Amat i Gorreras que des del punt de vista esp<>rtiu es limiJd a explorar intensa· 
ment el massís de Garra[. realltwnt visites o caviiols de gran encoergadura. 

L 'Espeleología sorgi a Cotohmya a través de les enW.ats excursionistes. i encara auui, 
la ma_ioria de grups espeleológiá> estw'l fical.s dins d 'aques/.es entitat.s . 

.l\ po<; a poc. J'Espeleolog,·o s'and it'l!roduitu a Espanyo; malgrat J'ot. l.enia el seu major 
impulsa Catalunya. 

Als an!,.'S trenta sorgiren grans espcleólegs que encara avui dio real!tzen una important 
tasca. La g uerra ciuil aturd les activitats i no es L.'<lren reemprcndrc fins a finals deis anys 
quaranta. A partir de liat.:'Ors es comen~aren a crear nous grups d'Espe!eologia jins a arri· 
bar a principis del se tanta, en que. aquesta puixan¡;a de nous grups es frena. 

Hns el mes ele no~oembre de 1979. I'Espeleologla era Integrada dins la "Federación 
Española de Mon wi'Hsmo". En aquella data, es cred la "Sección Española de Espe{eolo· 
gia"', depenent directurnent del ''ConsejO Superior de Deportes·''. 

El mes de mar~ de 1 982 quedó constituida la "Federación Española de Espeleologia". 
Actua!ment hí ilan a tot !'estat esponyal més de 250 grups federots que ocolleixen a uns 
4 . 500 espeleólegs. 

F. c. E. 

Mapes topografics . Planols • Llibres - Guies 
per a les teves excursions i activitats a la muntanya 

Cerdanyola. 3 • T el 714 50 68 • Fax 714 2 1 99 • 08211 CASTELLAR DEL VALLES 
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Aquesta nova temporada ha coment;at amb una agradable notícia: 
la creació d 'una nova secci6 dins del C.E.C., la secci6 d'espeleo/ogia. 
L'empenta que porta es reflecteix amb la recent organització d'aques
tes les. Jornades d 'Espeleologia, portades a terme duran! e/s mesos 
d'octubre i novembre. S 'han Jet conferencies, s'han passat projeccions 
i audiovisuals, s "ha Jet una exposici6 i fins i tot s'ha practicat una bai
xada a un avene coma clausura. 

L'objectiu d"aquestes jornades no era tan sois fer gaudir de l'espeleo
/ogia als que ja hi estaven ficats sin6 també obrir aquest merauel/6s 
món a tots aquells que el desconeixien. El resulta! ha estat del tot 
satisfactori, les jornades han despertat /'interés a un públic nombr6s i 
uariat majoritariament de Castellar pero també d'altres indrets, cosa 
que indica la transcendencia no tan sois dins sin6 també Jora del 
poble. A més. el diferen t públic. sessi6 rera sessi6, coincidía en con
fessar hauer passat una estona agradable i interessant tot elogian! e/s 
diversos conferenciants. 

Esperem que aquest sigui /'inici d 'un grup d'espe/eologia capa<; de 
seguir gaudint i fent gaudir a tots aquel/s interessats en aquest apas
sionant món. 
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A les 1 O del vespre 
del dia 15 d'octubre, al 
local del Centre Excur
sionista de Castellar, el 
Presiden! de la Entitat, 
En Joan Muntada do
nava per inaugurades 
les Prlmeres Jomades 
d 'Espeleologia, des
prés d'un pelil parla
ment elogian! l'esfon;; i 
la il.lusió que e l Grup 
d'Espe leologia tirava 
enclavan! amb tot 

aquest seguit d'actes que duran! cinc setmanes consecutives anirien donan! 
bona informació del meravellós món subterrani. 

A continuació el Presiden! del G.E.C.E.C., En Rarnon Mas. donava les 
gracies a tot el públic assistent. cosa que poder comptar amb ells ·ja era tot un 
éxit. i esperar que aquestes joma
des servissin per fer agafar bona 
informació del món espeleológic a 
tot el poble de Castellar i com no, 
també a poblacions de les seves 
rodalies. 

Després d'esrnentar la cohesió 
de les ,Jornades amb un acte més 
del 40é . aniversari del Centre 
Excursionista de Castellar. informa
va al públic assistem del contingut 
d'aquestes xerrades i agra'ia la 
desinteressada col.laboració de tots 
els convidats: Margarida Mimó, 
Jordi Franch, Jordi Gual, Jordi 
Carreras. Josep M. Torras. Félix 
Alabar!, Pere Lorente. Víctor 
Ferrer i la Federació Catalana d'Es
peleologia. 

Així cornen<;á el primer acle de 
les Jornades, amb la Margarida 
Mimó i el Jordi Franch. 
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En J ordi Franch, ens va introduir 
perfectament a les diferents discipli
nes d'espeleologia. també amb un 
seguit de dlapositíves i entenedors 
comentaris. Inicia J'actlvitat espeleoló
gica l'any 1973. També és fundador 
de II.E.E.S. i col.laborador d'Espeleo
Socors. Ha recorregut les cavitats del 
Pirineu, de punta a punta. fem pri
meres de gran envergadura com per 
exemple la 11 2 1 de 600 mis. 

En l'ac lualitat forma pa rt de la 
plantilla de rnonilors de !'Escota Cata
lana d'Espeleologia i fou director deis 
cursos 1, 11 . 111 . d 'accés a Monitors de 
la Federació Catalana d 'Espeleologia. 

La Margarida Mimó obria la sessió 
amb una projecció de diapositives i 
comentaris simultanis sobre les forrna
cions de cavitais. Ella practica J'espe
leologla des de l'any 1975; és fundado
ra de l'lnstltur d'Estudis Espeleológics 
ele &lblldell junt amb el seu maril Jordi 
Franch, col.lnboradora d 'Es pé leo
Socors i llicénciada en geología. 

També participa en el 7 e. Simpó
sium de Técnica i Material a les Joma
des de Kar& d'alta muntan;oa a lmpéria 
{ItAlia). al Be. Simpósium sobre Hidnr 
geología del Karst 1980 de SabadeD. 

És directora de la re~;sta -Actes 
Espeleológics- n• 2 i esta feru la tesina 
Doctoral de Geología. 
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EVOLU ' IÓ ISTORICA D 
· . '.Mr<Jbm 

El día 22 d'octubre li tocava el torn 
a En Jordl Cual, de I'Escola Catalana 
d 'Espeleologia de la F.C.E., fent-nos 
una gran explicada i mostrant nos els 
diversos materials que des deis inicis 
d'aquesta activitat eren utilitzats per 
devallar a le> cavitats . Projecta un 
video amb imatges históriques sobre el 
tema i els pioners d'aquesta actívitat 
com són el r rances Marte! í a casa nos 
tra el cala la i fundador del Club Munta· 
nyenc Mossen Norbert Font i Sagué. 
amb recopllació de dades i muntatge 
de Pere Lorente del C.M.B. i un altr~ 
\1deo gravat als Pies d'Europa per En 
Victor Ferrer. del G.E.S. C.M.B 

En Jordi s 'inicia en r espeteologla 
J'an~· 1970. L'any 1972 forrnava parl 
de 1' expedició <l la Piedra de San Mar 
tin (Navarra). 

Des del 197 3 al 1982 participa a 
I'Expedició del Sistema de Arañonera a l Pirineu d'Osca. del Sistema de Arañonera hi 
ha un llibre editat per I'Espéleo Club de Gracia. 

Entre altres cal destacar les segOems exploracioos que ha efectuaL a Escuain el 
C9. [1 Sistema B-15 a Meandrico i Fuentes de Escuain. amb el Colectiw de Escualll. 

U instructor de J'Esco
la Catalana d'Espeleologli.l 
des de rany 1977 i de la 
[scuelu Española d e 
Espeleología des de l'any 
1 988. Director Tecnic de 
I'E.cola Catalana d 'Espe 
leologia duram els anys 
1980 al 85 i acrualment 
é> cap del Deparlament 
de Canons i Monitor 
Social en els cursets d' ini· 
clació. 



COVES. FONTS 1 A VENCS IJE 
-1.AeJ ~a~~bA-: 

Tercera sessió de les Jornades. 
divendrcs 29 d'octubre. Ara li toca el 
torn a En Ramo n Mas, de l Grup 
d'Espeleologia de Castellar, el qual 
s'aficiona a l'Espeleologia fa pocs 
anys junt amb els seus companys 
d 'excursionisme. En Jaume Font , 
Miquel Badia i Guillem Diaz i jw1t amb 
els seus fills, Jorcli Mas i Anna Font, 
formaren el grup "Amics de !'Espeleo
logía". Ha explora! algunes cavítats 
de Sant Uorent; del Munt. Serra de 
I'Obac, I'Ordal i lambé del Pirineu. 

Aficiona! des de fa alguns anys 
al cinema i fotografía explora les 
cavilats en hores d'esbarjo. junt 
amb els seus fills i companys. pre· 
nent imatges en video per tal de 
tenir una bona informació sobre el 
subsól de la nostra muntanya. 

ts vocal de la junta del C.E.C. i 
deis fundadors i presiden! del Grup d'Espeleologia del Centre Excursionista de 
Castellar. 

La seva presencia a les Jornades ha estal la projecció d'un video gravat i 
muntal per ell mateix, en el que inclou imalges. topografies i infonnaci6 
sobre algunes cavitats 
de la nostra estimada 
mumanya de Sant Uo
ren.; del Munt. 

A continuació En 
Josep M. Toms comen
lava anecdoles curioses 
de les seves vivcncies . 
que al llarg de la seva 
trajectória. per dife 
rems exploracions. 
s'ha anat trobant. 
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El dla 5 de~ En J. ~1. Torras i 
HOill('t. o.a donar una amena i molt entretin
guda •errada lot nmam i comentan! k.'$ C\lrio-
5<!5 i galrcbc iJ1édite< diapo.ilives en blanc i 
negro. gran espc lcoleg, pero tamb<i gran 
esc~lador i munlun~'l'I'IC, dones recordt?m que 
junt amb Joan Nubiola L durant 40 anys de 
manera lnlnlcrrumpuda, van ser u.'\a cordada 
gaírebé mltica duran: tob an¡,s 40-50. i lt'Oell 
un munt de primeres a )l(ontserrat. [n el 
món de l'e>peleo logi!l ho fe< p rospcccions 
arreu del pais. !'\ Sanr Llorcnc, junrament 
amb O. Andrés han localiLwl i fe t un munl 
d·a\.'ellCS i rnoltíssimt>S IOI:>Og:rafies. 

El passat día 5 de nowmbro eb ~licio
nats a l'espeJQ.ologla del C.E.C. van POder 
gaudir de les cxpllcacions d'En Jordi Carre
ras. un home molt concgut com a ~'peleó
leg clel Centre, per le. scws primer<'>. amb 
uns 165 a\'eOCS lins a 300 metre~ de pro
fundltal. unes 130 covcs. alguna flns a 12 
kms. de reeorregut. 

Comenca nl per la cova de La C ija 
(Tero!). acomp.,nyat per Joaquim Revira. 
Ferran Homet 1 Joan Ma!>;aguer (I:.P.D.). 
passant pe! Serrat del Vcnt i dileren~ ,.,..;. 
tats del Pirineu l scmpre amenlt pcr les 
histories inimaginaulc:s i !' humor c>pate
rram d'En Jol'di Carreras, ens vat'l"' inlro 
duir un xic més en el món subterran~~ apre· 
nent que l'espéleo és molt més que un 
esport, flllS el punt QUé lú ha qut SOIR'I.'éÍl< 
a (.,, <:>tudis psicológlcs rroemre la praclK.-a. 

Ens va explicar un munt d'anécd()(es. 
alguoos dil.'<!rtides, a!ln'S O.lustrai:Í'.'CS i d'ditres 
per parlar del qué no s'ha dé fer mal. Vam 
podar ve\1re la mcmc.!ru cl'anar vestil i sobre 
tot el m.rcriul lM precarl que utiUtz.1c-en, clcc
trons 1 cordes de canQm, cases de bombers 
amb espelmes, palilges per remu.ntar els 
espetoolegs i unes instal.lacions molt complexes a base de taulons. 

El 0061ro benvolgut consoci J. M. T OI'RIS és tOla una autorital eo la rnat0'1a'! 
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Als 14 anys, En Felix Alabart i Vila, 
comenr;a a trebaUar com apmnent en un 
LaUer de rnarqueteria artística, ja de molt 
jove Ji atreu la lotografia de tola dasse. 

L'any 1950 un accident mortal a la 
sima de Saint 1\'larlin entre Fran~a i 
Espanya, mort l'espeleóleg francés Mar
ce] Loubens, J'enrenou grafic que porta, 
atreu la seva atenció i comen<;a ]'expe
riencia lotografica sota !erra, per aquells 
anys OO,,:¡ertan,e l'e_'!Jeleologia a Espanya, 
50bre rot a Navarra i Catalunya, la Foto
grafía Subterrania no existia, per aixó 
els principis van ser durs. A rel de nom
brosos assaigs aconsegueix dominar la 
dificil técnica de la fotoespeleologia en 
poc temps. 

Al principi la fonr d'il.luminació va 
ser el magnesi i cloral de potassa. més 
tard apareixen els bulbs de <.m.tall, amb 
un lilament de magnesi o circoni i 
aclualment es la servir el flash electrónic. 

Amb més de quatre decades en la practica de la fotoespeleologia ha reunit un arxiu 
fotografíe amb més de 17.000 diapositives de color, així com negatius en color i en 
blanc/negre. 

Ha guanyal infinita! de con<.·ursos de fotografia. sobre tot de fotografia subterrilnia. 
J'últirn ha estat el XVII Con
curso Internaciona l de 
Fotografia Espeleológíca de 
Ardrtda de Duero (Burgos). 
aconseguim e l p rimer 
prerni. 

Acrualment escriu un Ui
bre sobre fotografia espeJeo
lógica, sera el primer llibre 
espanyol sobre el tema. 

En J'actualitat amb els 
seus 63 a'lys pressenteix la 
seva propera retirada, la 
fotoespeleologia és DURA. 



Com a cloenda de les Primeres 
Jornades d'Espeleologia. el passat 
28 de novenbre, várem anar a 
!'Avene de la Codoleda. Eren les 7 
del mati i ens aplagavem 33 perso· 
nes disposades a gaudir d 'un bon 
dia, ja que les previsions eren molt 
favorables. Una vegada es va arribar 
al lloc i després de preparar tot el 
mate rial. cordes, instal.lac ions i 
situar a components del G.E.C.E.C. 
a llocs estratégics d'ajuda i informa· 
ció, varem comencar el descens. Tot 
i que uns quants deis presents era la 
seva primera baixada. ningú es va 
fer enrera i en gairebé dues hores, a 
!'interior de !'avene es !robaren 28 
persones. 

A mig mati s'hi varen afegir qua 
tre amics més de Castellar i Sabadell 
i una eslona més tard la familia 
Carreras. Degut que aquest avene és 

de recorregut integral (sorllda per un Uoc diferenl al d'entrada) tothom va poder 
estar el temps que va voler en el seu interior i gaudir de les caracterísliques 
d 'aqucsta cavila!. Sobre les dues del migdia sortiem de !'avene els últims 
col.laboradors bastan! cansats, pero arnb la gran satisfaoció que tot havia anal 
molt bé. Després del recompte, ens van acompanyar un total de 38 persones. 
Amb aquesta sortida 
es donaren per aca· 
badcs les les. Jor 
nades d'Espeleolo 
g ia, que en motiu 
del 40e. aniversari 
del Centre, el Grup 
d ' Espeleologia del 
Centre Excursionista 
de Castellar va orga· 
nitzar. Grácies a tots 
pel suporl que ens 
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heu donat amb la voslra asslsténcia als acles que durant cinc setmanes han 
omplerl cl'activitat el noslre Centre i en esP€cial, el dia d'aquest descens a la 
Codoleda a Josep Casajuana de SERNA - Bombers Volumaris. que va posar 
la seva emissora a la nostra disposició, per si sortissin entrebancs inesperats. 
per sort tot va anar molt bé. EsJJ€rem poder seguir treballant a f¡ d'anar gau
dint del meravellós món subterrani. 

A reveure. 
LA JUNTA 

PARTICIPANTS EN EL DESCENS A L'AVENC DE LA CODOLEDA 

Joon Avellaneda Cos 
Guiliem Deu Guardia 
Jordl Mas Elias 
Ramon Mas Sallés 
Cristina Valles Grau 
Anna Berdíé Bumíot 
Daniel Sagrera Rius 
Anna Font í Porqueras 
Jaume Font Sala 
Josep Miquel Badia Font 

Montserrat Grau 
Guillem Díaz 
Merilxell Casajuana 

Joan Donadeu Cornella 
Marc Carreras Calderó 
Estel Ferrando Vallvé 
Roger Cubí Piqué 
Mirela Núñ<!z Cos 
Eloi Carné Amonell 
Momserral Vendrell Marin 
Manuel U<!nas Avellaneda 
Caries Calero Clennont 
SixLo Ríus Gallaguet 

ACOMPANYANTS 

Antoní Cubí 
Margarida Calderó 
Josep M. 1\úñez 

Si vigilem per Jo nostro vida al boixar una 

covitat, perque no respectem també 

la vida de les formacions 11 

les formocions són sensibles i tarden 
milers d'onys a desenvolupor-se 

dins les cavitats, 
admirem-les pero respectem-les. 

Domingo Bono Moya 
M. Cz,nna Mas Ellas 
Joan Pere Alba da la Torra 
Silvia Cubillas Fusté 
Xavl Salvador 
Manel Salvador 
Felix Alabar! 
Miquel Pons 
Jordl Carreras Pecanins 

Rosita Porqueras 
Carme Elias 
Josep Casajuana 

,, 



• 
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• 

• 

• 

1 - RAMON MAS - Presiden! 

• 

2 MAR TI LLOBET Sots presklent 
3 - MIQUEL BADil\ - Secretan 
4 - JAU ME FONT - T re~rer 
5 - JOAN AVELLANEDA - Vocal 
6 - JUUÁ CARRASCO- Vocal 

• 

2 8 3 6 

7 - GUILLEM DlAZ - Vocal 
8 - DANI SAGRERA - Vocal 
9 - CARME MAS - Vocal 

10 - JOHDI MAS - Auxiliar 
11 - ANNA rONT - Auxiliar 

Junta del Crup d'Espeleologla del Centre Excursionista de Castellar, 
formada el J 7 de maig de 1993 

Fotogrofi«s: 
MJQ~.WI &ella i Ram()n :VIas 
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