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LES CAMINADES POPULARS 
De la mcva jovcntut en~ que vine pracUcant tola mena d 'activitats relaciona

de;; amb la munlanya; excunions, cscalada, esqui, alta muntaoya, espeleologia, cte. 
A més a més, d'uns vuit anys cap aquí •-aig nltcmnnt les m~n-es sortides amb les Ctll"l!eS 

de fons, ja sigui pcr munLanya eom, fins i t.ot, per rules a.o;/nltadcs. O sigui, que eon
tinuo fcnt el mateix que abans, i ho complemento amb aquesta nova adivitai, cosa 
que em permet de lrescar pcr les muntanyes amb més fllciiHilt, gracies a J'cntrena
ment del oorrer. 

Pcr damunt de lo~. pero, he de confessar que cm r.cnto més bé i em trobo més 
de gust en les denominadas CAMINADES o .MAfl.xtS POPULARS, pcrque In m{\jo
ria d'elles tenen un recorregut que s'apartn, total o pnrcialment, de l'H>~falt, ja que solen 
trnnscórro•· pér pistes forestals, camins carrctors o, t:.implement., senders~ a través de 
zoncs no urbunc!=l. Tnmb6 s'acostuma a circular per t.orronys mós o monys occideo
taLs, OOtS.a que, pt!r a mi, cm 11ovn la rnonotonia deis it.inertltit~ pJaners. A mós a mós. 
en aqucRtos cnminndes tothom pot. anar aJ seu airo; casdnscú s'ndapul. aJ seu pas, i 
no ha d'estar pcndent del cronometre, ni ha de patir pel lloc que ocupara a !'arribada, 
perquc no hi ha prcmis especials. Tots reben el mawix trw:tc i cls mnleixos obsequis, 
si n'hi ha. 

En lotes elles regna un nlt espcrit de oompanyonia (una de les conseqüimcies 
de la mMca de compctici6), hom gaudeix pleoament del poisatgc i de l'ambien~ que 
l'envolta, i eos fa •o.lut d'una manera natural. Evident.ment., hll d'ha•-er-hi gcnt pcr a 
tot., i pcr tont no vull men,ysprear els que sbo prcncn a la valenta, i que tenen com 
a fino.litat primordial el tcmps que hi puguin esme~llr. Aixb ja són ligues d'un nitre 
paner ... 

Per Wte.! aquest"" considcracions - i d'nltrcs que em deixo o.l tinter per no allar
gar·mo mnssa- mni no e rri cansaré prou de recoma.nar uqucst ti pus d'activitat. 1 ara 
que teniu " tO<:IlC la VII CAMINADA POPlll~<\R DE CAS'l'I!!LLAR (8 de maig) apro
fi tcu l'ocnaió de guudir d'una relaxadora activitat en plonn naLu.ra. 1 ptmseu que, en· 
guany, amb la inscripdó tcniu inciOs l'es mon:od Les x~rradetcs i e]$; c.nnvi~ 
d'impl'E!SAion$ amb el!:! c.:ompanys, la medalla oommomOJ'ULiva <<ru~ es recull l'any se· 
güe nL), t~tc., Wt. l;ljuda a conserva.r~no un g~·nt I'CCOrd. l..;tJLic oonven~t que aquesto~ 
caminados populars fan guanyar més adeptos ¡»r o l'csport que oo Jláil tota la para
fernAlia que ets munta a l'cntorn di.ms Jocs que poca cosa tenen a vcurc, avui dia, 
nmb l'aut~ntic esport. 

&uu. JAuma d~ V•Uverd 
!Foto: J08t p Son U.) 

J . M. Torras Homet 



L'ESTABLll\IENT ALT· l\IEDIEVAL DE SANT JAUJ\IE DE VALLVERD 

EN UITINERARI DE LA VII CAMINADA POPULAR 

Algunos dndcs sobre la zonn 

Poques noticies publicades s'han pogut recollir rclercnts al lloc de Vallverd, mal· 
grat la scva antiguitat i considerable importimcia. Realmen~ el més eloqiient són les 
ruJ.nes i ~1::; ~lemenLs arqueolOgicsJ que oorresponen clarament a un establiment aH
medieval de remarcable envergadura. 

1\ part de l'església romitruca, hi ha els basaments d'm1 edífici d'aspecte fort-ificat 
conegut amb el nom de Castell de Vallverd. 'rambé cal considerar cls divor.sos cndcr· 
roes d'antigues masies que hi ha escampats pel se~r. Deis masos que encara exis
teixen, en Lenim not.ícies escasres i tardáne::;. Així, la masia de la Busqueta sembJa 
estar documentada cls anys 1270 i 1378, i el ma< Monncr, que fou abandona! el J9;J4, 
ja és csmcntat l'any 1337. També es tonen rcfcrCncics do l'existencin (Fun mas que 
s'anomoná Bellver, citat ja l'any 1438, i que el 1678 era propieta t del mas Monner. 
En uns docurnents del segle XJJJ s'esmenta un tal Pere <le Vallverd, relacionant·lo amb 
l'abadia de San~ Lloren~ del Munt. 1'ambé a la propera vila de Caldes hi havia J'any 
1411 un tal Guillcm de Bcllver. 

Quant a l'església de Sant Jatune, sembla que deperua del bisbat de l3areelona, 
ment.re que la de Vallcarc.ara pertanyia al de Vic. La referencia més antiga de Sant. 
Jaume de Vallverd data de l'any 1021. Una altra 1-cfcrcncia molt més tardana és del 
dia 25 de juliol de 1421, i tracia d'un alou de tcrra anomcnat de Sant Miquel, per· 
tanyent a l'església de Sant Lloren~ Savall i a la capclla de Sant Jaume de Vallverd. 
Una altra cita de dita església data de 1430. Aquest temple fou acabat de reconstruir, 
donat el seu avan~at. procés d'~nrunament, l'any 1975. 

Els vestigls ar queologic.; 

Els ves~igis arqueolbgics de Vallverd es (.roben concent-rats a !'església romimica 
(s. x-xt) i en la ~eva immediat.a rodália. Com ja hem dit abans, aques ta csglésia fou 
restaurada l'aoy 1976, i pel que es dedueix de fotognúies antJgues, el temple estava 
molt malmes, de manera que gran part d'aquest. ed.ifici és d 1obra reoont. És una es

glésia románica de línies clegants, que queda realgada pel seu propi emplacament dalt 
d'una roca, de la qua\ n'apro6ta una esquerda oom a part d'una fine•tra que queda 
rematada per un are de mig pm1t. El t<!mple és de planta rectangular i proporcions 
moderades, htbsis él:! de-corat amb arcuacions cegues degudes a Ja restauració. La 
cobcrta és de forjat do fusta i tcules, i esta rematada per una espadanya amb una 
sola campaM. 

Anex a l'església i en un pla superior que corona l'esperó on. esta si~uat el con
junt, !ti ha el basament d'm1 edillci de planta regular, a mb pedres ben tallades, molt 
malmes i tapa! per la vegetació. Sota la roca que s uporta l'csglésia tnmbé hi ha di
versos murs de oonsidern.b1e gruixaria que envo1ten pnrcinlroent. el conjunt.; cal dis
tingir-los d'alguns de moderna que segurament són deguts a !'última rcstauració. 

Aquestes rufnes corresponen al casal o mas de Bellver, conegut t.ambé amb el 
nom de Castell de Vallverd. 

(Del llibre ·El P.arc Natural de Sant Lloren~ del Jvtunt i Serra de l'O.bac · Ilis
tOria i arqueologia vistes per un excursionista* d'Antoni F'errando i Roig.) 



ASCENSIÓ AL GRAN ATLAS 
Dcsprós de passar-nos f()r,;a i.emps espcrant-ho i demHnar fcstn a les re•fl<'<:tivcs 

feines, cl passnt dia 21 de mar~ en Guill~m~, en Mnrtí, en Jo>~n i un servidor érem a 
la cafetería del Talgo a l'estació de Sants, disposaL• a arribar, malgrat les incompe
tencics de Reofe, 6ns Algeciras. Un oop Olll!QUt aquest objcctíu (potser el més oompli
cat), crcullvem l'estret fins a Tllnger amb el ferri i a partir d'aqul amb el tren fins a 
Marri.queix. Aqul agaf'arem un taXi i, amb un euriós transbordament a una furgone
ta (Asni), arribñrcm a Imlil, on després de g~udir de les curiositats d'aqucll país ens 
disposhvem a eaminar. 

El mntl del 24, amb l'l\)udn d'una mula, comcn~arem " pl\iar amb tot el maí.erial 
i mel\iar por n 5 o 6 dies, lins a Chamarouch (2500 m). A partir d'aquí, després de 
dcisar la mula i encara regatejar les oferto& de venda d'objcctes del país, scgulrem 
aoompanynts per la neu í nl mal temps fins el refugi :-leltncr (3204 m). 

Reíet.s amb un te wnb menta del pals i amb un dia de descans, el dia 26 eM 
disposAvem a fcr el Toubkal (4167 m). El dia prometía, pcró <¡uan més ens aoostAvem 
al 'lhi Toubkal In bnira Hnuncinva fer-n"" una mala passadH i, ojudada pe! forL vcnt 
i ta neu, ho va aconscguir. 

El din scgOent, pero, hi vñrem tornar, i amb un esplond.id dia vam p'-\iar al 
Tou.bkal i al Toubkalo (Toubkal oc.•t, 4030 m), i vam tornar al refugi amb la joia d'ha
ver fct, la mi>Joria de nosaltre&, el primer quatre mil. 

Un oop al refugi, pero, totcs les rese,-....., prcvisws havien arribat i vam baver de 
plantar la tenda en un clot fet a la ncu. AixO no ens privA que el día 27 sortíssim 
amb uns mallorquins a fcr el Ras i el Timisguida, tots do• amb més de quatre mil 
metras. Al l!as hi pujilrom per una canal de In cara de llevnnL, amb un dcsnivell de 
700 m. i una inclinnció de més de 3o•. Un oop a dalt, amb menys de mitja hora, un 
oollet duín nn.s el Timisguida. 

A partir d'aqul iniciilrem un descens per una canal en direcció al refugi, on dca
prés d'omplir l'cstómac i reoollir, scguírem caminant 6ns lrnlil . Aquí, entre una ca· 
mioneta i un laxi ens dugucrcn a Marri\queix on, després d'un din de fer el turista, 
inicillrem el retom cap a ca.ea, emportnnt-nos de record l'encanl d'aquell país i eobre
Lot del Gran Atlas. 

DanJ 

PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 
Maig Actlvltat M6• informa.e16 

" J•apartal de..-: 

1, diumenge Exploració de In oova Marigot Grup d'Espeleologin 

1, d.iumcngu Netegem el nostre entorn Noticiari 
1, diumengu Cicle Mont.seny: Coll de Te i luró de Grenys Crup de Muntanya 

8, diumenge VIl Caminada Popular de Caslellar Noticiari 
13, divendres Reunió por programar activitats Grup de Muntnnyn 

15, diu.menge Aplcc de Castellar Vell 
15, diumonge Sortida de practiques del eursct Crup FotogrMic 

21 i 22 Pare Nalural Cadí Moixeró Crup Infantil 

22, diumcngu Prats-Sant Jaumc de Frontanya Crup de ::Muntanya 

29, diumonge IT Matu.gall& - Castellar Crup de Muntanya 
29, diurnonge Coll Formic • Castellar Crup de BTT 



TENIM NOTÍCIA DE ... 
• Caminant per senders. - Dia 8: Tram Vilada-Cobert de Puigt:ercós. 25,5 km. 

GR-4-1. Org. C. E. Terrassa. - Dia 22: Tram Hostal de la Riba-Pruit. 13 km. GR-2. 
Org. SESC de Sentmenat. 

• Caminades Populars. - Dia 1: Marxa Popular del C. E. de Terrassa (Monis
troJ de Calder;;¡ - Granera - Monistrol). 2ó km.; XV Lletissonada de Sant Esteve d'En 
Bas, pcr la Garrotxa; Castcll de Gurb. 14 km.; Casserres. - Dia 8: Mont-rodon ('l'a
radell). 20 km.; Sagas. 18 km.; Sender de les Quatre E rmites (Sant Joan de les Aba
desses). 21 km.; Súria. - Die;, 14-15: Marxa Románica de Resistencia (Novas). 80 km. 
- Di a 15: Caminada de les Guilleries (Sant Julia). 20 km.; Puig-reig. - Dia 2 1: Noc
turna de Calldetenes. 15 km. - Dia 22: Caminada Verdagueriana (Folgueroles). 15 
km.; Gironella. - Di a 28: Nocturna "Nit de Lluna Plena• (Taradcll). 16 km. - Dia 
29: Manlleu-Cabrcra. 20 km.; Mans Unirles (Vic). 10 km.; Berga. 

• 58cna. Mnrxa de Regularitat d e Catalunya. Llcs de Ccrdanya (Cap del Rec). 
Canvi: nova data, 29 de maig. Org.: C. M. Sam Cugat. 

• ~Iarxa contra el Quart Cinturó. - Dia 29. Informació: ·726 92 00, de 9 a 2. 

ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES DE MIG 

GRUP INFANTIL 

Dia 8: Participació en In Caminada Popular. 

Dies 21 i 22: Cap de setmana a un refugi de la Diputació de Barcelona situat al 
Pare Natural Cadí-Moixeró. Sortida el dissabte a les 4 de la tarda del local social, 
amb col.xes par~icuJar;;¡ Jins el refugi. El diumenge farero un reoorregut inclicnt pel 
guarda. El preu és de 1.800 pessetes per persontt. i inclou sopar, dormir, esmorz.ttr i 
dinar. Tornarem el diumenge a la tarda. 

Les persones intcressadcs en venir, ho han de comunicar com a miDcim fins el 
dia 5 de maig. La reserva no sera efectiva si no s'abona abans d'aquest dia, ja que 
les place;, són limitades . Pe1· a més informació truqueu al 714 22 06. 

GRUP DE !'IWNTANYA 

Dia 1: Cicle de 90rtides pel Montseny (Vlll). Coll de Te i turó de Grcnys: 
Can Puig (Arbúcies), el Vilar, coll de Te, turó de Grenys (1.116 m), la Feixa Uarga, 
els Roters, can Puig (530 mi. Desnivell: 600 m. Sortida a les 7 del matí. Vocal Baldo
roer Parera, telefon 714 26 76. 

Dia 13: Reunió pcr a preparar les adivitats de juny a setembre. A un quart d'11, 
al local social. 

Dia 22: Cinc Tombs per la Travessa Castellar - Guardiola. 4a sortida. Prats 
- Sant J a ume de Frontany8. Excursió de tot el dia. Hora de sortida: 6 del matí, de 
la parada de La Vallesana. Durada: 7 horcs, aproximadamcnt. Km.: 31, aproximada
ment. Cadasci s'ba de portar el mcnjar i la beguda de l'csmorzar i el dinar. Els temps 
indicats en el perfil de J'itincrari, són els que es fanal ritme de la travessa, és a dir, 
són bastant vius. Naturalment, en aquests ><tombs· s'haura d'adequar l'horari al rit
me deis pa.rt.icipants. 
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Per p~:~.rUcipnr en aquesta nctivitat és impresci ndiblc apuntar·ee prCviament i 
abonar ol prcu de !'autocar fina el dia 19 do mnig a le• 11 del vospre. 

Dia 29: JI Travessa Matagalll> · Castellar. 52 km. Es unn pl'Ova bi·anual do 
resistimcia per muntanya portada a tcrrne per primera vegada el dia H de juny de 
1992 que cnguany repetim nmb alguna pet.itn variació que ~robareu anotada al fullct 
adjunt al buWell, en cl qua!, extensamcnt, s'explica tot el funcionament de la prova. 
Cal, dones, llcgir-Jo amb atenció. 

GRUP D'J':SPELEOLOGIA 
Din 1: Exploraeió de la eova 1\[arigot (Benüallet) (Boix Ebre). Sorcida a los 

7 del matí amb cotxcs particulars del local soclal. l, 'excursió pot fer·la tothom, dones 
els acompanyanl.!l podran '~sitar la co•·a Meravcllcs, oberta al pííblic en general des 
de fa poc temps. Els espcloolegs no cal que portin material, només roba per embrutar 
i ganes de veurc unes meravell~ ooves. X ola important: Pcr baixar a les cavitats 
cal apuntar-se. Es necessari haver complimentat el corresponent ccrtilicat de respon
sabilitat. lnformoció: .Tunta d'Espeleo. 

GRIW DE UTr 
Día 29: Con Formic - Castellar. Coincidint amb la 11 Prova de Resistencia 

Matagalls · Castellar, organit .. da pel Centre. Dcsplaf¡alllent ool\iunt. Cal inscriure's 
amb anticipació. Informació: 714 86 94. 

GRUP }'OTOGRÁFIC 
Puntuaeió de l primer trimestre 

La puntuaci6 del primer trimestre del IX Concurs de Fotografia en Color 1994, 
amb tema Lliure, feto per membres del Dcpartament de Fotografia de l'Agrupació 
Profcssional Narcís Giralt de Sabedell, el día 29 de m~. fou la aegilent: 

GrupA: Jaumc Calsina, 3ó punts; Jordi Garroe U., 34; Jordi Garróe S., 34; Elvira 
Gu3rdia, 30; Joscp·Manel López, 27; Leandre .Muotadn, 27; Monlllerrat Munt, 27; 
Josep-Miqucl Badia, 27; Jaumc Muntada, 24; Caries Casamayor, 23; Francesc ViJa. 
clara, 20; ,Joscp M. Ferrer, 20; Joan Muntadn, 18 punt•. 



Grup B : Joan-Car
Jes Folch, 35 pun ts; 
Anna M. Garcio., 33; 
Salvador Gómoz, 32; 
Antoni Cavero, 30; Jo
sep M. Gandia, 26; Oiga 
Juliana, 25; Paula Do
mínguez, 23; Guillem 
Di:u, 23; M.,-itxell Ros
sen, 22; Ramon Cnpde
viln, 21; Mariona Gó
mez, 16 pun~s . El 
Jliurament de premis aJs 
guanyadors d'ambdós 
grups, cls senyon Jau
me Calsina i Joan-Car
Jes Folch , fou el dia 8 
d'nbril a l'estatgc social. 

Curset de roto¡p-afia 
k:l ¡rup de BT1' tt la rortlfteí•eió del Mon'ICfflfc·.SClrru de !'Arca 

(1\ofon~JK'~·) 

El cu~t d'iniciació a la foWgrafia ha üngut una resposta molt positiva, ja que 
hi han hagut més soHicituds de les que es podieo acccptar, al ser un deis requ.isit.s 
dcmanats pe! prorcs...,r que fos un grup redult. El curset va comcn~ar el dia 15 d'abril 
i continuarb cada dimarts ñns el dia 31 de maig. El dia ló de mllig hi hauril una 
sortida de prActiques. Cicle de Projcccions organitZDt pel Centre i pntroeinat per l'A.P. 
de ,.fa Caixa.•. 

NOTICIARI DEL CENTRE 

Netegem el nost.re e ntont 
Uia 1: Sc¡;ona surtida coHecUva per nctejar i conservar les roda.lios del no•tre 

poblc. Netejada matinal de l'enlom natural, des do en n'O!iver, coota d'en Jan i Cas
l.eUar Vell. A les 8 del matí, sorUda a peu de la pi~ Ml\ior, en dircttió a Castellar 
Vell. Tot.hom hi és oonvidat. Cal portar guant.,, tisores per tallar bardisscs, esmorzar 
i ganes de fer una bona feinu per Castellar. 

VH Caminada Popular do Castellar 
Dia 8: Orgnnit<ada pel Ccnto·e, la consellcrin de Ueurc i nitres entitats del poble 

i amb la ooHaboroció de la Unió do Radioaficionats, 6'iniciaril, oom cada any, a la pla~ 
:vtajor entre dos quarts de 8 i doe quarts de 9 del mati, pre.,;a in.scripció i l'abonament 
de óOO pessetAlO que ofereix enguany la novetat d~ndoure l'csmortar. Les inscripcions 
es poden formalitzar a la conselloria de Joventut ols dies 3, 4 i 5, do 6 a 8 de la tar
da, i aJ nostre eslatgc social els dios :l i 6 de 10 a 12 del vespre i, oom sempre, 15 
minuta abans do la sortida. Ln o-esta de dctnlls els Lrobareu al full de ruta que us 
scr/l lliurat a l~nscriure-u•; .ón sim ilar. als deis nitres anys. 

No es permet !'acampada a Castellar 
ReprodUim un Ban de l'Ajuntament de C...U,IIar que diu •Que davant la multi

tud de peticiona per fer acampada dintre del nostrc terme municipal i no tenint co,p 
zona adcqunda ni autoritzada per aqucst tipus d'u~tivitat, es prohibcix l'aciUtlpada tant 
en Lerren~'S pública com privats en tot el torme municipal de Castellar del Valles. Els 
infractors seran Aancionat. conforme el que disposen les OrdeniUlces Municipa.J.g., 



EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DEL PASSAT MES DE MAR{: 

GRUP INFANTIL 

Dia 13: 3a e tapa Travessa Castellar - Montserrat. Participants: Pau Armen
gol, Sara Gandia, .Marc Pascual, Oriol i Sergi Cnmps, Sara Gonzálcz, Maree! Adro
bau, Caries Sans, Montse Rusiués, Cristian i Irene Ruiz, Sergi i Anna Borjabad, Da
,.;d Monforte, ,Jordi Mas, Caries Diaz, Anna i Este) Cocnet, Anoa CalsiM, F.steve 
Carné, Meritxell Ley, Joan i &ger Ruiz, Rogar Grau, F.duard Soler, Arnau Palazón, 
Pau Vilaseca, Gerard 1'outain i Alcix Cubi. - Dia 20: Travessa Sabadell - Caste
llar. Anna Ventura, Antonio Lomas, Sara Gandia, Sergi i Oriol Camps, luma i Sergi 
Borjabad, 'l'eresa i Maria Cots, Xa\ier Almar, Rogar i Joan Ruiz, Carlos Diaz, Caries 
Sans, Jordi Mas, Edunrd Soler, Estove Carné, Montserrat Rusinés, Arnau Palazón, 
Marc Pascual, Sara González, Sergio Gavilan, Javier Tn\iillo, Pablo i Esperanza Ca
vero, Oriol Papell, Gerard 'l'outain, Anna i Salvador Girvent, Cristina i Daniel Va
lles, Marta Badia, Meritxell Ley, l>•larcel Adrobau i E nrie Gnndia. E n total 35 nens 
acompanyats per 32 persones grnns i els vocals Josep Ruiz, Joan Mas i Guillem Diaz. 

GRUP JUVENIL 

Dia 13: Baixada a !'avene del Llest. Jaume Solé i Joan Llobet. Monitors: Marc 
Paul i J oan Avellaneda. - Dia 20: Matinal al Tagamanent. 

ENTOitNS DE CASTELLAR 

Dia 1: Alzina del Salari, coll de Tres Crcus, arcsta N al turó de Castellsapera, 
i descens pel camí de \'avene del mateix nom. Josep .M. Torras. - Dia 8: Era d'en 
Pctasques, pedrera del Sot de Goleres, Puig de la Creu, ooll Roig, les Fonts .-\ltes, 
sot del Ftúó, font deis Ca.~ots i Castellar. Anoa M. PallejA i Josep M. Torras. - Dia 
6: El l.larquet, canal del Llor, camJ per sota de la roca Encavalcada. canú per sobre, 
coll d'Eres, Monteau, els Emprius i el Marquet. lsidre Cabedo, Pere Vives, Francos.: 
Valls i Maree! GermA- Dia 6: Sant Feliu de Codincs, Sant Seb astia de l\1ontma
jor, Castellar. J. M. Lloret, ,J_ Sors, J . Torrens i R. Vila. - Dia 6: Castellar, coll 
Monner, Sant Sebas tia, Tres Pins, Castellat·. V. Casado, Josep i Núrin Sors O. -
Dia 11: Sant Feliu de Codines, Marc de Déu del Grau, Sant Scbastia de Montma

jor i Castellar. J . Sors B. - Dia 13: Coll de Grua, la Mola, Morral del Drac, camJ de 
la Solcia, canal de l'Elefant, gorg del General, coll de Grua. Joan Pnrera, B. Parera, 
'1'. M. Datsira i nmics. - Dia 13: Font del LLor, carena del• Emprius, Queixal Cor
ca t, cau deis Emboscats, font del Llor. Gerard Enrique, Lluís Latorre, Oriol Sagrera. 
- Dia 27: A la Mola des del Cavall Bernat. Montserrat i Núria Sors i Martl Griern. 
- Dia 27: Les Arenes, carena de l'llla, la Castellassa, les Arenes. Gerard Enrique, 
Estel Forrando, Lluis Latorre, Elisabet Minguell i Oriol Sagrern. - Dia 29: Castellar , 
Cadafalch, Sant Lloren~ Savall, Mol'l'al del Drac, la Mola, coll de Lliri, Castellar. Vi
cea~ Gandia i lsidrc Cabcdo. 

ALTRES EXCURSIONS 

Dia 2: llfontserrat: Coll.bató, la Planeta, el Clot de la .Monica, camí de les .<\rti
gues, Bassal deis Corbs, miranda i ermita de Sant Joan, runes de Sant Jaume, serra 
de les Paparres, coll deis Pollegons, i descens per les cadenes de la canal de l'Artiga 
Alta. Josep Palleja i Josep M. Torras, junt amb Pere Morera i Salvador Trulla~, del 



C. M. de 'ferrassa. - Dio 6: Montserrat: La Vinya Novo. can Jorba, camí deis Fran· 
ccws, ooll de Mooel, serrat i agulla de la Socarrada (u.scensió). i retoro a la Vinya 
Nova. Arma ~f. Pallcjll i Joeep M. Torras junt amb Jordi Álvarez, Joan Nubiola, M. 
Uursa Rodríguez i Estevc TomAs. - Dia 5: Sant Serni del Grnu, pas de la Foradada, 
grou de la mola de Lord, santuari de Lord i retoro. Maria Mnrtíncz i Josep Paii~A. 
- Di a 9: Soll¡ones: Vidra, Sant llartomeu de Covidoses, coU de Joan, ooll de la Coma, 
puig d'Aiigucs, bngn de Curull, Sunt Bartomcu i VidrA. Joaep Palleja, junt amb Porc 
Morer·a i Salvador Trullil•, del C. M. de Terrassa . - Dia 13: D Etnpn Castellar-Guar· 
diola. Caslellt~ol · Santo Maria d'Oló. Mare-e! Germil, Jaumc 'l'or rens, Pere Si· 
mon, M. Carmc Lleixa, F.roln Simon, Joan Sabatcr, Joan.Josep Gil, Montserrat Saba· 
ter, Oriol Sabater, Cristiano Costes, Joan lbáñez, Mario .losó Clemente, 13egulía 
Bastorretxea, Pilar Tarra.;ocó, Jaume Calsina, Míriam Calsina, Joscp Sors B. i Isidro 
Cabedo. - Oia 16: Rellínar& Ca..ajoana, la Morella, caml ral de Manresa, ermita i 
masía de Sant J aume d e Vallhoncsta, i retorn. J<l6Cp Pallcjb, junt amb Manuel 
Burgos. Pere ~forera i Salvador Trullii.'<, del C. :..f. de 'l'errassa. - Oia 19: Collscro· 
la: Hiu Llobregat (El Pnpiol), can Parera, can .Maimó, can Doménee, cim del puig Ma· 
drono (336 m). ermita de la Salut, puig Rossinyol. iuró de l'Aizinar, sorra de can JuliA, 
Colllnia Montserrat i estnció do In Floresta. Josep M . Torrns junt amb Elena i JOIUl 

Tortosn, del C. M. de SanL Cllj(liL - Día 20: Mon t.s<>ny: Pont de Picamcna, El Clot. 
pla de 13assau, t' crreros, pont de Picamena. B. Parcra. - Dln 20: Ilivernal al pie de 
Cubil (2798 m.), d'Andorra: Cortals d'Encnmp (1850 m), J::mportonn, ooll entre el pie 
de Cubil i el d'Ensagcnts, i d'aqui al cim. J . Raymí i J.PI\iol arnb esquis i t' .Valbucna 
i J. Pons a peu. - Oia 22: Coll do Monteada, collet i turó deis Quntre Pins, ira ve••" 
sud-nord del turó de Monteada (2% m ), i rctorn. J. M. Torraa. - Dia 23: )iont• 
oerrat; El Bruc del ~g. cava del Fon.<rn, el Vermell del XincMT6, ront del Xebrel, 
oova de !'Arcada, torrent de les Grut.es, ront de I'Esllavissadn. ooll de Poro, canal de 
l'Enclusn (el Bacallll, ela t 'rares Encantats, roca PeLiltt i roca Gran de la Crist.obali-
1.8, la Patata, el Oit, torrcnt 1 bassal del Lloro, 00\"a de l'Arcadn i el Druc. Josep Pa· 
lloj~ i Josep M. Torras, juot amb Pero ~!orara, Mane.l Burgos i Salvador Trullas, del 
C. M. de 'J'errassa. - Di a 27: Excursió al 'J'uró de l'Homo des de Sanca F'e. Enrie 
Zorrillo i Rosa M. Carner. - Diu 27: Cicle lllon tseny: El Clot i Snnt Ccbria d e la 
Mora. l~'rancesc Deu. Elvirn Gul\rd in, Jaume TolTens, cJMICP Sors, Torniu; .MHñotsa, 
Rarnon Vila, Joan Muntada, lllidrc Cabodo, Vicen~ Ganrua, Josep M. Gandia, Daniel 
Renom, Teresa M. Datsira, Jonn Pnrera i el vocal Baldomor Pnrcrn. - Dia 31: Ex· 
cursió per la vall d'Ordesa tins lo Cua de Cavall. Montscrrat SoTS i Mart.l GderH. 

CAMINADES I MARXES 

Día 6: IX Cursa Popular de Sant Boi 00 km). J. M. Torras. - Oia 13: XVI1 
Marató de Catalueya. MataJ"ó.Estadi Ollm.pic (42,195 km). Josep M. Torras i Ja.ep 
Pons. - Dia 20: VIO CamJnada de Balsareny (18 km): Serut del Maurici, la Bnga 
Fosca, ~'ussimanya, cal Castellar, runes de Sant Vicen~ d'Aiaderne~ (segle X), la Cn· 
seta del mas Gener, Candilliga, ol Pla de Calaf i Bal•areny. Anno M. Palleja, Maree! 
Gorrnil, Vicen~ Gandia, Jo•ep M. Gandia i Josep M. 'rorrus. - Din 27: VII Camina· 
da d 'Artés (17 km): Forn de la Cal~. masía de Mont-ros, alzina Monumental, masin 
de Comelles, bosc de Malniu , lo Guérdia (Calders), cnml rnl a Torrecaboia, camí dels 
Calls i Artés. Anna M. P...UtüA, :\1an:cl Germá i Josep M. Torras. 

ESPELEOLOGIA 

Oia 6: Cova Marigot. 515 m. de reoorregut. 52 m. de rondAría. Jordi Mas, Mí· 
quel 13adia, Ramon Mas i Jnume Fon~. - Día 12: Avene del Cnmancgra. -4 m.p. 
Ramon Mas i Jaume Fon~. - Día 20: Avene del Pa88an. -33 m.p. Anna i Jaume 



Co"·• t\olnrigOL <Be.o.iJaJlet). (FotO Ramon :'!fu) 

Font amb Xavier i ~Mane! Salvadó i Miquell!on~ (de I'Espeleo Club de I'Ordn]). - Oia 
26: Avene d el Sot del Guix. -JO m.p. ,Jordi Mas i Ramon ).las. Dia 31: Ave ne de la 
Pala. -12 m. p. Cristina Valles, Jordi Mas, Ramon Mas i Jatune Font. 

BTI 
Dia 6: Sortida de Castellar, Sentmenat, Caldos, can Rcgasol, Bigucs, Sant Bar to

meu de MontrAs, Puiggraeiós, Sant Pere de Berti, el Soler, Sant Mi quel del Fai, Snnt 
Feliu de Codines, les Elies, Caldos, el Rourc, Scntmcnat i Castellar. 74 km. S. Espi
ñcira, C. Ruiz, C. Peñalvert, R Clapers, ,J. Torres, J. M. Rodri, J . Cortiella i P. S i
mon. - Dia 20: Sortida del Figueró, Vallcnrcara, Tagamnnent, pln de la Calma, coll 
Fornúc, la Mora, Aiguafreda i el Figucró. 42 km. Rnfa, X. Martín, t' . Navas, J'. 'l'or· 
rcnts, C. Ruiz, J . • \1. !Wdri, J. Camps, S. Chuecos, S. Chuecos Jr., Joan S. i :VI. Carro
ras i P. Simcm. - Di a 27: Sortid a de Castellar, Cntnfau, Tres Pins, la Vila, Sant Feliu 
de Codincs, Sant Miquel del Fai, San t Quirze Salája, Sant F'<>liu de Codines, Sant 
Seba.stiá de Mont-rol\ior, la Cadena i Castellar. 67 km. R. Clapcrs i P. Simon. 

CICLE DE PROJECCJONS 

Dia 6: uPetites vacaJlCCS a Suissa», per ,Jonn Muntada. - Día 27: uDe Caste· 
llar al Ncpal», pcr Albert Comas. Arnb aquesta sessió de diapositives s'ha tancat el 
cicle do projcccions d'aquest curs, patrocinat per l'AAPP de la Caixa de Pensions de 
Barcelona. 

ALTRES ACTIVI'fA'fS 

Día 20: Participació, com a oontrols, a la VIO lltarxa Escolar d e Regularita t 
de l'Anoia. Maria Olivé, Josep Sors B., Momserrat i Josep Sors O., Verónica Casado 
i Joan Montserrat. 
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• 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 
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Puig ele la Creu, 3. Tel. 714 61 42. Cutellar del ValiM 


