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EXCURSIONISME 1 CULTURA, ENCARA 
Si bé l'excursionisme tots sabem que normalment es desenvolupa per muntanya 

i que tma de les seves finnlitats més concretes són les ascensions de més o menys 
diticultat als c.ims i serralades d'arreu del país,· és, perO, ben palCs que no és pas 
aquesta la seva única ni última met.a. Per poc que ens documentem, descobrirem de 
seguida que en cls scus inicis, fa poc més d'un segle, l'excursionisme era el que gai
rebé gosaríero dir-ne la descobert.a romimtka del país, del nostrc país, resseguint-lo, 
normalment a peu i amb amor i respecte, tot desoobrint, a més de l'aspecte paisatgfs
tic, tot allO que ofCria als ulls i a Yesperit, A\'ids de coneixements i a la recerca de 
noves .sensacions. En conseqüencia !'excursionista cercava tant el pnisa.tge com ols 
aspectes historioo-arqueologics, la fauna, la flora, l'habilat humA, la hidrología, el cli
ma, els oonreus, la ramaderia, el folklore i tot un llarg, molt llarg, etcétera que feien 
de l'excursiorústa un ser huma ctúte i sensible, posseidor de not.ables i polifacet.ics co
neixements. 

Avui dia i malgrat que un, forga nombrós, sector d'cxcursionistcs, a.mb molt 
d'encert tms, potser no taot uns altres, practica í gaudeix a In vegada d'aquest excur
siorúame divers i ennoblidor dins J'ampli ventall de possibililats d'adquirir i a l'ensems 
de divulgar coneixements d'una faisó prou variada, que hist.Oricament és conegut com 
excursionisme catalñ., crciem modestamont que ha sofcrt un canvi que es nota, en molts 
llocs, de forma impactan~. En haver-se incremental tant el nombre de persones que 
practica l'excursionisme, o si més no es penja una motxilla a l'esquena, el fet de ca
minar per la muntanya fa que es practiqui des d'Optiques noves o distintes totes elles, 
que de bona fe creicm, o volcm crcure, que són bones i respectables, perO que manta 
vegndes, poc tcnen a veurc, o gens, amb l'cxcursionismc com a font de formació per· 
sonal, humana i enriquidora de l'individu. La des~rossa d'ermites i fonts, i la brutfcia 
en són una mostra horrorosa, entre altres. 

J si dins el nostre butllctí doncm gustosament acollida a coHabora.cions, i ho 
continuarem fent, que ens parlen de proves i curses, de quilómetres i mitjanes, 
d'horal'is i des.rtivells assolils que més que en excursionisroe ens fan pensar en atle
lisme i pi>diwns, oontra els quals, que quedi ciar, no terúm absolut.amenl res en con
tra, ans el contrari, pensem que potser seria interel:58ant. intentar, almenys intentar, 
tornar un xic als orígens d'aquell excursionísme culte i, en aquestes pagines, publi
car-hi t,ambé, de quan en quan i amb l'ajut deis socis, alguna fotografia o escrit de 
caracter divulgatiu del nostre entorn més immediat que ens ajudi a conEüxer i desco
brir valors, llocs o dndes que potser ens havien passat desapercebuts, dels quals val 
la pena saber-ne almenys l'existéncia i els seus detalls histórics o simplement curio
sos. 

A tan d•cxomplc i com a inici del que podria ser, dones, un altrc vcssant infor· 
matiu d'aquest but.lletí, publiquem aquesta folografia del mas Cadafalch, t!Ul oone
gu~. pero del que és possible que hi hagi a,,¡ encara persones que en ell hi desco
neixen l'existéncia de la capella que, adossada o tanmateix forroant part del cos de la 
masia, allí hi ha ubicada sota el patronatge de Sant Antoni. 

Amb aquest escrit volem obrir les portes a la divulgació de tot allo que d'interes 
variat. ens pot oferir la rodalia més propent que podem visitar en les nostres excur· 
sions más casolanes. Si creieu que ''al la pena participar-hi amb les vostres coHabo
racions, feu-ho. La publicació deis vostres artícles, fotos o dibuixos, milloraran, sens 
dubte, el butlletl. Grilcies a tots per eodavant. 

La Redacció 



EXCURSIÓ BLANCA 
Son. autocu, t.ensió al cos i dc-seans a J'.,nima. No e. pot. lrobar en aquests dics 

d1ú,em cap esport millor ni cap p&satge comparable. Tampoc <"P centre excursio
niSta rom el nootre. La neu ens espera. Durant quatre di...abtes, hem entés que 
clefiruuvament, no lu ba diSÜlnctes. El tópic sol ..,r una ventat, i bestialment ütil pel 
que fa a la neu. Fé1em els quilometres dios l'autocar, d" de les 5 del matí. Totnom 
aprollta pt'r domur, bé, tothom no; a la cua de !'autocar lu ha els esporustes de sang 
fredo., mh bullicio<oOo. més juvenils, funosament vitals Ambem a pffites, 1 tot fa olor 
d'un h1vern blanqUII!dim. Blancor gclada, pt~t~s infintl<!~. L'esmorzar pie de fum a 
l'apa.n:am~nt. on ja albircs les muntanyeo roco•e•, escarpadcs. d"una bellesa esgarri· 
fosa. con.tituint un paisatge d'autkotic calfred. En5 oord~m l"nnorac i prenent tots eh 
estns, murxem r~pids a la mar blanca. Onades encaru poc ~•cumoscs de gent foh·en 
Jea pi•tc•. Ouc• baixades d'escalfament i en.• tf()bcm nmb el monitor. Tothom va dis· 
frutar moll d~J curset, la ditcrencta d'cdnt• no fou cap obijLacle per pas.•ar dues horeo 
boOJs . .,mc• El• dchutants assolien peLits reptes, nmb ol• monitor• de casa. 

El 1101 ntnronjat et fa pe98igolles intenso,. a travélt drl v1d re. i oomen~a el Vlatgc de 
tomada. arumat. Pt>r una peHícuJa de vídoo. Anlvnnt. difiruJt.at.b tiocruques. intcres~ant. 

Noméo rocordo la cara de tothom a l'anibar aqul. Kootro canMdlssim. Peró a que 
treu cap el ro;trc' Totbom ha passat un dissabto g<-ni11l, i "'lp que falten sis ches per 
tomar·hi 

Poteer n1n¡¡u va assohr grnns cims. pero ""l!Ur que tothom assoll petits rept.es, 
l!f8JIS alhora. 

En aquest plUs on la des 
trucctó medí-ambiental av~n 
Inexorable i amena.¡adora. les 
oportunitats de disfrutar d'a· 
que•t element milgic són im· 
mell!l"" 1 gratificants al maxim. 

Brillants flocs de neu. aire 
frc.e, dívortits descensos, tran· 
quils i daustrofobics rctorns, 
pisl<!s inacabables, i sobrctot, In 
tradicional fratcrnitat deis re· 
oomfortants compnnys del nostre 
petit, peró immens •circ blane>. 

Grllcies, endavant i que nevi 
l'any que ve! 

Un deis VUP'I de.l eu.niet d'esqu.í Laia Cubclls 

CAP DE SETMANA A MONTSERRAT 
El• paA&al8 dies 4, ó i 6 de desembre, el Crup Juveníl del C.E.C. vam anar a 

Mon~<oo:rrat. El dissabte vam anar en tren fins a Vacarísses i d'alli a peu fins a Mont· 
~l. Una vegada a dalt, ens vam ínstaHnr en ceJ.Jes, on vam passar la nit. 
L'endemA. vnm fer una ·peLit.a» ex~=sió pels voltants, i no tomarem fins al vespre. 
A la nit, dc..pró• de sopar, vam jugar als jocs que ons hnvien muntat els monitors, 
molt divertits per cert., i varo anar a dormir. 

L'cndoma, vam caminar una mica el matl i prou, nomt!s que a la tarda vam haver 
de baíxar de Montserrat molt rapid porque anavcm tard pcr agnfnr el tren, per~ a la 
fi el vam pcrdro. Ens vam esperar a l'estació quasi ducs horos, tocant la guitarra i 
cantan!, fina que va anibar el treo. Aquest ens portA fins a Sabadcll i alla els pares 
ens esperaven i ens van dur a casa. 

Este) Alda& (del Crup J uvenil) 



A L'ESTANY REDÓ 
· Sor~im de Senet, agafem la CN-230 vers la Val d'Aran, fins la boca sud del túnel 

de Vielba. Sortim de la carretera i agafem a la dreta la pista de la vall de Mullcrcs 
o Molieres, que deixem al cap de poe per entrar a la pista de la vall de Conangles, en 
molt mal estat i sois ,;abJo pcr a vehicles tot terreny si no són grans. Deixem el eot
xe vora el pont del barranc de ]'Hospital i soguim el scnder GR-11 vers l'estany de 
Rius. Pugem suaument per entre el bese de vells avets i faigs. 

Poc a poc el hose es va esclarissant i el eamí es dr~ forva per J'Escalet. A,;at, 
perO, deixem el sender GR-11 i pcr oorriol més suau, flanquegem vers l'estany Redó, 
on parem a gaudir del que ens envolta i a menjar una mica. 

La calma és trancada de eop per un seguit de trons, ens girem i voiom venir la 
tcmpcs ta por la val! de Rarrabés, aeostant-se amb ciares intencions de remullar-nos. 
Nosaltres teníem ponsat pujar al eollct de l'estany Redó, visitar els estanys de Rius i 
retornar pe] sender GR-11, perb no ens fan gracia els trons i tomcm cnrera. 

Tot baixant de cara a la tempesta, veiem que es desvla cap a la va.ll de Boíl perO 
tot l a.ixb ens agafa un bon ruixat. Després torna a sortir e) sol i ens parem n dinar 
tranquiHament al barranc do Connnglos, n¡tomant per les fonts de Conangles i la 
malmesa pista fins al pont del barranc de 1'1-lospital i el ootxe. 

Ln mnjor port de l'excu.rsió l'hem fet en solitari; només hem vist un grup de fran~ 
cesos seguint el sender. 

Pere Cardona 

PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 

6, diumenge 
6, diumcngc 
6, diumenge 
6, diu·menge 

12, dissabte 
12, dia.sabto. 
13, diu.menge 
13, diumenge 
19 i 20 
20, diumenge 
20, diumenge 
20, diumonge 
27, diumenge 
27, diumenge 

Aetivitat 

Excursió a la serra de Collserola 
Sortida-pn¡paraeió Matagalls-Cas tellar 
Sortida a Puiggraciós 
.. PeliLes va.eances H S\üssa» 
Esqui a la Molina 
Avene del Llest 
Castellteri:(II-Santa Maria d'Oió 
Travossa Castellar-Montserrat 3a etapa 
Excursió pcr Sant Lloren~ del Munt 
Sortida al pla de la Calma (Montscny) 
Travessa Sabadell-Castellar 
Ascensió al Tngamnnent 
Cicle Montseny: Pla do la Calma 
·De Castellar al Nepal• 

Mé$ intorml!lció 
a J'apartat de: 

Grup J uvenil A 
Grup Muntanya 
Grup de BTI' 
Cicle de Projcccions 
Grup d'EsquJ 
Grup Juvenil B 
Grup de Muntanya 
Grup Infantil 
Grup Juvenil A 
Grup de B'IT 
Grup Infantil 
Grup Juvenil B 
Grup de Muntanya 
Cicle de Projeocions 

' TENIM NOTICIA DE ... 
• Caminant per Scndcrs. Dia 13: Traro L'Espunyola-Pont de Uinars. 22,6 km 

GR-l. Org.: C.E.Terrassa. Dia 20: 'l'ram Seva-Sant Julia. 14 km. GR-2. Org.: SESC 
do Sontmenat. 

• Carenejant Collscrola. Inauguració de la ruta, el dia 13. Org.: CM. Sant Cugat. 
• Concui'S()s de fotografia: - XV Coneurs Estatal de Fotografia de Martore

lles. Admissió d'obrcs fins el 14 d'nbril. - LV Saló Internacional de Fotografia de Mun
tanya. Biennal 1994. Admissió fins el 30 d'abril. Les bases d'aquests dos concursos 
són a secretaria a Ja vostra disposició. 



ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES DE MARc; 

GRUP lNFANTIL 
Día 13: Trnvcssa Castellar • Montserrat. 3a etapa. Sortircm a les 8 en punt 

de la parada de la Vallesana en autA>car, fins la Ca,;a Nova de l'Obac. F.n aquest punt 
t-omen~a l'excu r$ÍÓ que e'acabará a la riera de Palii (Vacarisees) pas.u.nt per la masia 
les Vendranes, Vaeari.ss<>s i més tard l'estaci6 de Vacarisscs, fina.lment la riert\ de Palb. 
Una vegada més us demanem que sigueu puntuals, no feu esperar a lee persones que 
normalrnent ho són. El pressupost de !'autocar encara no el tcnitn, mós endavnnt ja 
direm el preu de la pla~a. Vocal: Paula Domínguez, teJCfon 714 22 06. 

Dia 20: Tnavessa Sabadell · Castellar. (Programada en un principi pe! di a 27, 
pero que a l'ésser diumenge de R<lms, 1" trnspassom al 20). Sortidn de la parada de 
la Valle~ana, n leo 8 en punt. Sigucu puntualsja que hem d'agafar el bus i aquest no 
espera. Raixarem a la Uanera i tomarem a Castellar a pcu. passant peJ boec de can 
Deu i Caotcllar Vol!. La Vallesano costa 100 pessctes V=ls: Guillem Díaz, telHon 
714 82 95 i Josop Ruiz, tolefon 714 75 97. 

GRUP JUVENIL 
Din 6: Excursió de tot el dio a la sorra d e Collserola. Crup Juvenil D. Més 

informació a s~rgi Pich, tclefon 714 41 73. 
Dies 19 i 20: Mini • n.tta per Sant Uorenl< del Munt a eArrec del Grup JuVe

nil B. Oin 19: Castellar, alzina Salladora, parany del Boter, Sant Lloren~ Savall, el 
dipilsit !GR), vall d'H01·ta, el Mru·<¡uct, canw de la lont del Llor, cova Simanyo. Dor
mir. Dia 20: Covo Simanyn, coU d'Eres, carena del Pagi!s, fonl Flavía, els Obits, cova 
del Drnc, Sant Uoren~ del Munt, camí deis Monjos, avene d~ la Codoloda, ooU do Grua, 
el Girbau, Sant Feliu del RHcó i Castellar. 

GRUP OE 1\nJNTANYA 
Dio 6: Son ida de t reball preparatOria por a la celebració de la JI Truvessa 

llfatagalls • Castellar, provn d• rcsist.éncia per muntanyu, de ó2 quilomctres d~ 
rocorregul, a celebrar el proper 29 de maig. Matinal. 

Dia 13: Cinc tombs per la trnvcssa Caslellar-Guardiola II etapa: Cnslell· 
t.e1'90l • San ta Maria d 'Oló. Se 90rtira de l'cstatge social en autocar n dos qunrts de 
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7 del matí vcrs Castellteryol, on comen~a el camí a peu que té una durada aproxima
da de 4 hores i roitja i uns 22,G kms de reeorregut i que finalitza a Santa Maria d'Oió. 
Per participar en aquesta activi tat és imprescindible prCviament inscriure's i abonar 
el cost de !'autocar, com a milxim fins el dia 8. Places limitades. 

Dia 20: CoHaboració en l'organit7.ació de In Mnrxa Infantil d'lgunlnda. In· 
formació: Joscp Sors. 

Dia 27: Cicle Montscny (VIl). El Pln de In Calma: Sant Cebriii de la Móra. 
Pont de Picamena (495 m), el Clot, temple de Sant CA>bria de la Móra (del segle XJ i 
sobre un contrafort a.m.b meravellosa panoramica), pla de Bassau (1.154 m), font d'en 
Bresc o de Vedruna, Mas del Clot, oollet de Puigpedregós, Ferreres, pont de Picam<>· 
na. l)esnivell: 600 m. Horcs cfectivcs de caminar: 4. Vocal: Baldomer Parera, telt.fon 
714 26 76. 

GRUP D'ESQUÍ 

Final del curset 
El passat din 12 de febrer va finalitzar el curse! d'csquí alpí, que duran! 4 dissab· 

tes es va desenvolupar a l'estació andorrana de Pat. El nombre de participants va ser 
de 54 curset.istes, que es van dividir en sis grups; els nivells anaven des deis debu 
tants que no s'havien ca.J~at mai uns csquís, fins a un grup de pre-competició. 

Un dcls fcts més remarcables d'aquest any ha estat els impressionunts gruixos 
de neu que hi ha, aixb ha fet oblidar la •gartn• passada en anteriors temporades. En 
gencrnl, tant cursctistcs com organitzadors cstan molt satisfets de com s'ha desenvo
lupat tot, i com qu~ hi ha tm bon amblent s'han preparat més activitats. Per aquest 
mes do marg, de> moment hi ha preparada una sortida el dissabte día 12 a la 
Molina. Les inscripcions seran el dirnarts dia 8, de 8 a 9 del vespre, al nostre local. 
El preu de \'autocar i l'abonnment ós de 3.300 pesS<>t<>S. 

GRUP DE BIT 

ltuta Castellar · .l\latagalls. 
!niciem un seguit de sortides, al voltant del Matagalls · Castellar, ambla finali

tat d'apropar-nos a les possibles altematives, que ens permetin escollir un itinerari 
ciclablc totalment. 

6 de mary, Castellar, Puiggraciós, Castellar. 
20 de mary, El Figueró, Tagamanent, coll Formic i el Figueró. 
17 d'abril, Col\ Formic, Matagnlls, Sant ::VIar~al, ooll Formic. 
29 de maig, MATAGALLS·CASTELLAR, que coincidira amb la data de la JI pro· 

va de resistencia que organ.itza el Centre, pero que tran..«rorrera per it.ineraris diferents. 

Dia 6: Sortida de Castellar, Sentmenat, Caldes, can Regasol, Bigues, Sant Barto· 
meu de Montras, Puiggraciós i retorn. 52 km. Sortida a les 8 del pati del C.KC. 
Informació al teléfon 714 86 94. 

Dia 20: Sortida del Figueró, Vallcárcara, Tagamanent, pln de In Calma, coll For
mic, la Móra, Aiguafreda i el Figueró. Sortida o dos quarts de 8 del pati del C.E.C. 
Dcspla~amcnt en vehic!es particulars. lnformació al te!efon 714 86 94. 

GRUP FOTOGRÁFIC 

Vercdicre del concurs de dinpositives 
El día 29 de gener, els senyors Ramon Masoliver, Valentf Vives i David Sabaté, 

membres del Departament de Fotografía de les Agrupacions Narcís Giralt, de Saba-



dell, varen constituir el jurat de les obres presentados ni XIX Coneurs Social Local de 
Diapoeil.ives. El seu ' 'eredicte fou: Entre les 19 coJ.lcccioos de 3 diapoeitivcs del tema 
Muntanya, el prcmi a la millor coHccció pcr Antonl Cnvero; el premi a la millor dia
positiva, Joeep Sors i Badia; el premi a la scgona, Joscp Llinarcs; el premi a la ter
cera, Baldomer Pareta. 1 entre les 24 coHea:ions del tema Uiurc, el premi a la mi
llar coHccció, Joo;cp l.lina~ el premi a la millor diapositiva, Jordi Garri>s i Sampere; 
el premi a la llCgDna, Josep M. Gandia; el premi a la tercera, Oiga Juliana. 

Term.in.i temu Lliure 

El proper dia 25 acaba el termini pcr entregar les fotos del primer trimestre, de 
tema Lliuro. Recordem que, tal coro diuen les base•, aquesl any el refon; és de mida 
i color obligntori i que les podeu passar a buscar ¡>el Cenlre els divtmdres de 10 a ll. 

CICLE DE PllOJECCIONS 

Dio 6: «Pctitcs vacances a Suissa~, a carl'(.'<: de Joun Muntoda, presidcnt de la 
nostro cntitat. Al nostrc local social, a do;; qunrts do 7 de la tarda. 

Dia 27: ..Oe Castellar al Nepa~. a córroc d'Aibcrt Comas. Al local del Centre, 
a do~ quartS de 7 de la tarda. Amb aquesta sessió de diapositives conclou el XXIII 
Cicle de Projcccions organitzat pe! Centre i patrocinat per l'A-P. de .Ja Caixa>. 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTMTATS DEL PASSAT MES DE GENER DE 1994 

GRUP INFANTIL 

Dia 16: 'l'ravessa Castellar - Montserrat, lo otupu. Es rcalitzó sense contro 
temps umb un pns foJ>a Yiu i finalitzil ni• voltont• de los 1~ del migdia. Alba, Oriol 
i Scrgi l.lol,jóa, Mnrcel Adrobau, Al~ix Cubí, Mgrc Pll8cual, Sara Gandia, Amau Pala
zón, Blanca i Núria Biosea, Caries Dínz, Ramon Mol'('r·n, Rogar i Pau Vilaseca, Alba 
i M arta (5 anys) Alfonso, Pablo i Esperanta (5 anys) Cavcro, Forran Pichel, Oriol 
Papcll, Anna i Gemma Mas, Esteva Carné, Gerard 1'outain, Jordi Mas, MeritxeU i 
-'larta Bodia, Vancssa i Da•id Monfortc, Rogor Rul1. 1 F.dunrd Soler, amb 23 acom
panyanls i la monitora Paula Dominguez. 

Dia 30: I::X<.'Ul'>!ió al pie d'Áliga (Granera), amb un toúll de 55 panicipants. El 
dia va ser csplrodid i van arribar més tard de 1<'8 duea. Jordi Mas_ Arnau Palazón, 
Cristina i Daniel Valles, Sara González, Sora,ya Rodrlgu~z. Estcvc Carné, Marc Pas
cual, Eduard Soler, Espef'QJIU. i Pablo Cavero, Xúria Bicooca. Gerard 1'outain, )(a,;.,r 
Almar, Marta Bodia, Sara Gandia, Anna Borjabad, Maree! Adrobau, Aleix Cubí, Joan 
ROo!, Jordi Casumada, Aína (3 anys) i Marc Sansn, Fcrrnn Pichel i Joan Rufz 

GRUP JUVENIL 

Dio 7: Sortidn o patinar al Palau d e Gel del l~.C. l.larcelona, per ambdues co
llcs del Grup J uvenil. 14 nois i noies, nmb dos monitor&. Dia 16: Crup A: Matinal 
a mb u1•r a Sant Sebastia. - Dia 23: Crup 8: Mo ntscny. Aigunfreda, puig Agut, 
'l'agamgnent, can Ba.llvcr (rest.), scrrat do I'A17inn, colindo de Palomers, can Valls, 
Figueró. Erola Simon, Gina Paul, Blanca Bi.,.ca, Jaumo Juliana, Eric Boadella, Joan 
GuArdia i Edteve Soler, amb els monitors Sergi Pich i Oani Sagrcra. 



ENTORNS DE CASTELLAR 

Dia 1: A ¡., 00,00 bores, excursió nocturna al turó de l\1ontcau. per celebrar 
l'cntrnda de l'Any Nou, des del coll d'Estenalles. ,JO!IC'p l\1. Torras i Anna M. Pall<:jil, 
junt amb Scrgi i Natxo Gonzillez, i familia Vergés, del Club Muntanymc Ban:clones. 
- Dia 1: CasleUar, roU de Uiri, el Girbau, roU de Crua, Plec del Llibre, La 1\lola, 
font del SaQc, font Soleia, roU de Grua, b06tal del Cim, Sant Feliu del Raoo, Fonts 
Calcnts i Clll!tellar. Maree! Gcrma. - Dia 2: Matinal al coll de Tres Creus, font de la 
Pota, Hoopitnl de Sang, nlzina d'en Norbcrt, alzina del Vent, turó de la Pola, col! de 
Tres Creus, per Verónica Casado, NCtria i JOtlep Sors. - Oia 2: Sortida al Montean 
i o lo cova Simnnyn, de<~ del Marquet, a vcurc cls pcsscbres. Pere Vives, Francc.c 
Valls, Joun Bruix, Pere Carreras i Mareel GermA. - Ola 9: Sortida de prru;pecció 
de l'ltlnerarl de la natura número 1: Els Pedri!!SOS, ca n'Oiiver, el Ripoll, sol deis 
Ossos, font ele Sant Antoni, Castellar Vell, font de Sont Antoni, torrent Mitger (o de 
In Pcnitenta de can Sallcnt), castcll de Castellar, font de can Pclachs, el pont vell, 
eaml deis carros. JoWI 'l'ordent, Bllldomer Parera, Ramon Montes, Alina ;\ntonell, 
Frnnoosc Dcu, Elvira Guardia, Joan Muntada, Daniel Rcnom, Mane] Gili, Conccpció 
Costa, Josep M. Biosca, Josep Sors B., Jaume Torrens i Ramon Vila. - Día 9: El Gir· 
bau, coU do Grua, La Mola (on trepitjarcn neu), font Soleia, coll de Grua, el Girbau. 
Isidre Cabedo, Pere Vives, Francesc Valls, Vil>'nt Gan<lia, Joan Bruix. Pere Carreras 
i Maree! GcrmA. - Dia 13: Castellar, l'Oit, font del Pintan, serra Alta, Cadafalch, 
C.-llar. J. Sors. -Oía 16: lntenl, no reeixit a conseqúéncia del ,-ent, de rescatar el 
pessebre de la Castellassa. - Oia 16: Castellar, Fonu. Calent.s. el Sabater, pi de les 
Quatre Bcsses, vall d'Horta, Sant U oren'P Catafau, Canyelles i Castellar. l!!idre 
Cabedo, Rnmon Fnloo, Vie<>n~ Gandia, Joscp M. Gandia i Maree! Gcnna. - Dia 16: 
Castellar, Gan,yeUes, Tres Pin.s, el Farell, Guant.a, can Monillor, can Padró, Caste
llar. Joan Aruix. Pero Vives i Pere Carreras. - Dia 20: Font del Platan, turó del 
Castelló, SMt Jaume de Vallverd, Cadafalch, Castellar. J. Son;. - Oía 23: Granera, 
VilarrCtbía, Sant Llogari, pie d'Áliga, Granera. M. Olivé, J. Montserrat, J. Sors, M. 
Guatrccasus i M. l~ba•. Oía 20: Fest.ivitat de Sant SebasllA de Montm,Yor. Daniel 
Renom hi va fer cap per can Padró i la font del Canyadell. Anna M. Palleja i Josep 
IyL Torraa hi anaren per Castellet i els 'l'res Pins. Vnn una.r-h.i també aJtres grup~, 
com el de Morccl Gormn. - Dia 23: Can Pobln, canal 1 avene de can Pobla. Hort dcls 
Mor\ios, lo MoiJI i rewrn. Anna M. PallejA, Maria MarUnez i Josep Pallejit. -Día 
23: Ermita de Sant Sadurní de Gallifa, des de Gallifa. Elisabet Minguell i Lluis 
Latorre. - Oia 27: Castellar, capella de Sant Antoni (Cadafalch), la Cadena, (onts 
Altea, CasteUar. J. Sors. - Día 27: Can SoJA del Pla, canal de la Sardineta, cova de 
I'IIort deis Monjos, la Mola, i retorn pel camf deis Mof\ÍOS. Josep M. Torras. - Di a 
28: Alrina del Snlari, cirn del turó de con Pnmera, i retoro pcls Cocons de la riera 
de les Arene~. Anna M. PaUejA, Jud.i~ Torras, Josep M. Torras i J06e Leñero. - Día 
29: Matinal a la Mola pcr coll de Grua. E. Badia, P. Allls i J . Sors. - Oia 29: Mati· 
na! a IJI Mola. Josep M. Ballart i companys. - Ola 29: E=i6 de la va11 d'Horta 
a les Arenes, de 4.6 membres del C.E. de Catalunya acompanyats per 5 del C.E. de 
Castellar. - Di a SO: Cnstellar, Can~lles, nlzinn Bailadora, Catafau, finca Cerezo, coll 
Monnor, Tres Pins, Castellet, cami del torrcnt Mnl, font del Canyadcll, can Mont· 
llor, can Padró i Caalellar. Pere Vives, Joan Bruix i Pere Carreras. - Día 30: Mati· 
nal de pi'08pcccl6 del camf - itincrari de la vlncnt Marxa Infantil. J. Torrens, 
B. Bastcrrctxea i R. Vila. 

ALTRES EXCURSIONS 

Ola 5: Sarradell, coll de l'Espluga, congost de SarradeU. Julia Carrasco, MarU 



Llobct, OanJ Sngrcra. - Oia 6: Monlseny: Sot del Clot, El Clot, temple de la Móra, 
ermita de la Castanya i retorn. B. Parera. - Di a 16: Ellcursió a Astúries: Viego, ro
llada Uomcnn (1.000 m), San Juan de Beleño i retorn (amb ncu). Anna M. Pallejl, 
Ismael Méndez i Joscp M. Torras. - Día 16: Excursió a la vall del Bac (Garrotxa): 
Capsaoosta, Santa Magdalena del CoU, pont deis EsqueUeriocs, el Tomas, la Coromi· 
na, :lfontmllior (1.076 m), ooll de Reverter, HosUll do Jo vall del Bac, Uongacriu, Cap
saOO!!ta .• J. Torrens i J . Sors. - Dia 16: Montseny: Fcrrercs, Mas del Clet, La Case
ta i retorn. B. i'arera i Joan Parera. - Dia 23: Centelles, luró Rodó, Morro del Pore, 
pui¡¡ Oriol, castell de Sant Martí de Centollcs 1 retorn. M. Dolors Cos i Joan Ave· 
llancdn S.-Din 23: Cicle Mootseny: Fogars de Montclús (620 m), sot deis Llops, turó 
de Castellar (1.325 m), can Dol~.a. Fogars. Ramon Vila, Jaume Torrcns, ,Josep Pons, 
Maree! Germl, Josep M. Gandia, Vicen~ Gandio, Pnu la Douúnguez, Cinta Serrats, 
Rowr Antónc~. Joan Sabater, Daniel Rcnom, Jonn Pnrern, Clm·a Gilí, Marc Morera, 
Mano! Gili, Isidro Cnbcdo, Teresa M. Datzira i el vocal Baldomer Parara. - Dia 27: 
Ascenaió al turó de l'Home (Montscny) per la font del J3riani/Ó. Montserrat Sors i 
Martl Criern. - Día 30: Monlserrat: Monestir, Sant Miqucl, Sant Joan, ermita de 
Sant Jer<>ni, estació vella de l'acri i rct.orn pcl eamf de les esc..Jes fins el moncstir. 
Lluís La torre, Ccrard Enrique i Oriol Sagrera. - Día 30: Ccrdanyn. Pie de Cambrc 
d'Ase (2.711 m). Esl.el }' errando, Este! MontiiOI' i Dani Sogrera. - Dia 30: Montseny: 
Pont do Picamcno, El Clot.. pla de Ba.ssau, Mas del Clot, Fcrrcrcs i pont de Picame· 
na. B. Parera i T. M. Datzira. 

CAMJNADES 1 MARXES 

Oía 9: VI Cursa Mar i Murtra (20 km) a Blanes. Josep M. Torras. - Dia 16: 
Marxa Popular el' Astillero (10 km.), a Cantilbria, al voltant de Peña Cabarga. Jcr 
sep M. Torras. - Di a 23: XJ Mana Popular de San tu Eugenia de Ter (10 km), a 
Girona. Jo~p M. Torras. - Dia 30: X Mnrxa do Snnt Pau (16 km), al voltant de 
Sant Poi do Mnr al Maresme. Anna M. PalleJA, Marool Ccrmil, Josop M. Torras i 
Francesc Valla, en un total de 80! inscrit.<~ . 

GRUP D'ESQUÍ 

Dies 22 i 29: Curset d'esquí a Pal I, com cada any, i molt més aquest que está 
novant a gust dels esquiadors, són moltes les sortides a la neu per a practicar !'esquí 
do pi&ta, l'CIIQuí de fons, )'esquí de muntanya i ol snow-board que a'han fet a nh·ell 
particular i de grups. 

ESCALADA 

Dia 8: Asc:enl!i6 a la roca d'en Pieazo, al serrat de Sant Jeroni (Montserrat), per 
la vin fcrrnta Teresina. Josep M. Torras, junt omb Joan Nubiola i Toni Ruiz. - Dia 
20: Escnlnda al rooodrom de la Universitat Auton oma, realit~ant dues vies de V" 
i un de 6b. D. El<J)ósito, LJ. Serra i J. Lópo1.. - Día 21: Escalada al rooodrom de la 
U.A.B. ronlítzant una via de V', una vía de 6b, una vio do 6c. LJ. Serra, D. Expósito 
i J. Lópcz. - Dio 22: Escnlada a Corbera d e U obregnt, rcnlitzaot una vía de 5+, 
6a (30 m) i una vi a do 6c. D. Expósito, X. Sepúlveda i J. López. - Día 30: Sortida a 
la Castellassa a recuperar el p essebro: feren ]'escalada: Joaquim Castany, t.Uquel 
Estapé i Jaume i Josep Sors Olivé; cls noompanyaren Meroo 'rermens, Imma i fill, 
Frederic SolA i Ester Planas. 



eo"~a MaJicot (BetltaDet). Fot.a Ramon ~~-

ESPEJ.EOLOG!A 

Din 2; Oci'Ccru a !'avene deis Peps. Cristina Vnll<'!l, .Jordi M a.• i Ramon Mas 
- Oi~• :J 1 4: F.spcloo per Sarradell (PaliArs Ju&&ll): Cova Cubere•, exploraeió par
cial. Calcric& Badalona i Galera. 1.400 m; Avene del Rnrbuixcll. -28, +32 m; Forat la 
Bou. 156 m. llani S"grera, Martl J.looot i Jul1b C .. rru~J<:o. -Día 7: Cova 1\farigol. 
515 m de recorregut i 52 de profunditat .• Jordi MllS, Anna Font, Carmc Mas, Ramon 
M!lll, .)numo Font, Xavier Salvadó, Manel Salvadó, Miquel Ports, Félix Alabart i Jo
!!Cp CaqucsU! ó darrers són mcmbres del Club d'l-,~pclcologin de I'Ordal). - Día 23: 
Avene deis Peps. -14 m.p. Rec-uperació del pessebre. Crisl.ina Valles, Ramon Mas, 
Guillem Dfa•, Miquel Badia i Jaume Font. 

BIT 

Dia 16: Sortída de Ca.,-tcllar, molí d'cn Busquct•, can Deu, castell Arnau, 
I'Arrahona, Sant Quirze, Sant Cugat, can Borrcll, VISta Rica, Collserola, rctom por 
can Dorrell, Sant Cugat, camf deis Monjos, Sabadell, Sant Pere dUllastre i Castellar. 
73 km. C. Peñalver, C. Ruiz, M. Carreras, C. Torrenta, R. Clapers, J. Torres, J. Cor
ticlla i P. Simon. 

CICLE DE PROJECCIONS 

Día 23: «El Camí de Sant Jaume•, per Josep M. Torras, del C.E.C. 

Nota: L'autor de les dues fotogra.fies del Grup 1 nfantil del mes passat, era Ramon Mas. 
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WATV 
SANT PERE D'ULLASTRE, 9 

CÁM P ING 
•EX~ 
• /VJIN91E 
• ESCAIA!:lll 
• fSlJéEo 
• 11Aitmt'S 
• cAI-IPiN4 

Calderón, 92 
Telófon 727 79 74 

08201 SABA06U . 

ART 1 MÚSICA 

Teléfon 714 55 71 

PIANOS, ORGUES 
1 TOT A CLASSE D'INSTRUMENTS 

FACILITATS DE PAGAMENT 

VENIU 1 HO VEUREU 

FADERS, S.A. 
FABRICACIO 
DE MATERIAL 
O'ESCALAOA 
1 ALPINISME 

Polígon Industrial 
Pla de la Bruguera 

Carrer Barcelona, sin. 
Tel7146611 

CASTELLAR DEL VALLES 

Propa Doméstic Industrial 
RARSA 

Av. deis Fruiters, 1 
CASTELLAR DEL VALLÉS 

lnstaHaclons 1 subministraments 
gas propá 

Concesslonari oficial 
de Butano, S. A. 

TALLER VILACLARA 
Servei i venda 

RENAULT 

Reparadons i condidonament de tota classe de vehlcles 
VENDA DE COBERTES 

Passeig. 72 - Telefon 714 51 91 - CASTELLAR DEL VALLES 

J 



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 


