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Dalt la roca de Sant Salvador (Monteerrat). (Foto: Marina M untada) 



PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 

Febrer d\J 1995 

4, diasobtc 
5, diumenge 
5, diumcnge 
5, dlumenge 

11, diss.tbtc 
12, diumengc 
12, diumengc 
12, diumcnge 

19, diumenge 
19. diumengc 

19, diumenge 
19, diurocnge 

26, diumenge 
26, diumengc 
26, diumcnge 
26, d iumenge 

Activitat 

Cur.et d'csqtú 
Sortida al Castell de Palou 
Recollidn del pe~!!Cbre avene d 'Aguilar 
·L'Am01.onia i el Mato Gros~o. 
paradif\Oo amenn~L•· 
Cursct d 'esquí 
Sortida o la neu 
Matinal nmb bici n Sant l'lcbastia 
Participnció a la travessn 
Viladrnu - La CMTiga 
Sortidn a Cantonigros 
Cicle t.·lontscny: 'l'rnvessu 
Vall de la C..stnny1t - Coll t 'urmic 
.Excursió a la neu: Ra""" de Pcguera 
«Estada i ascension~ 
a la zono. dtd N'oouviellc" 
De font en font 
Matinal al Puig de la Balmn 
:\1atinal nmb bicicleta a In SaluL 
Vl 'f·rnvcssa Ca~tcl.hl.r - MonlSerrat 

Miw lnformadó 
• Fap&rt.AIIt de: 

Crup d'Esquí 
Crup de BTT 
Grup Anar-hi anant 

Cicle de Projeecions 
Grup d'Esqul 
Grup Infantil 
C•1lP Prejuvcnll 

Crup de :\iuntanya 
Grup Juvenil 

Crup de Muntanya 
Crup Anar-hi nnant 

Ciclo de Pf'<\jOccions 
Grup Infantil 
Crup Prejuvcnil 
Crup Juo:cnil 
Crup de Munt>1nya 

ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES DE FEBRER 

GRUP INFANTIL 

- Oiu 12: Sortida a la ncu Oloc scnse dek!rminar). 
:\larxarcm a le.; 7 del matí de In parada de la VnllcsltDa. Porteu e;morzar i di

nar i sobrctot no oblideu roba de rocunvi. Els socis pagurl!m 1.000 pes•ctes i cls no 
socis 1.1 00 pes.<ctc•. Per fer la reserva s'ha do pagar r>er endavant a partir d'ara 
i fins cls dia JO de fcbrer a les 10 del vespre. 

Vocal: Paula, tclefon 714 22 06. 

• Dln 26: De font en font. Rccorregut pcr les font• m~s properc• a C1\stcllar. 
Sortida: a le• 8 del matr, del Centre. 
Vocals: Guillem Día2, tclefon 714 82 95 i Antoni Carné, teléfon 714 :;6 94. 

Agraünent 

Volem agrair als pares deis infants que vingueren el di1t de muntar el pessebre, 
la seva coHabornció a J'horu de prcptu'ttr el bonmar i el& animcm u seguir manifes· 
tant el oeu intcres perquo tot surti bé a !'hora de programar i realitzar les nostres 
acti•itats. Grilcies a tots~ 

GRUP PllEJUVENIL 

• Din 12: Matinal amb bici a Sant Sebastia de MontmJI.ior. 



Sortidn a lll'l 8 del matl del pati del Ccntre ver• la pista de Canyelles, font deis 
GOE!sos. l'nlzina Salladora, Cadafalch, pariUly del Bo~r. coll Monner i Sant Scbastiil. 
Tomada pel matcix itinerari. 

• Dia 26: Matinal al puig de la Balma (Serra de Mura). 
Sortida a dos quarts de 8 del matl del Centre amb oot.xes ñns a Mura. O'alla. a 

pcu, 11 la foot de !'Era, creu de la Vlla, la Vila, puig de la Balmn. Retoro pel mateix 
it.inerari. 

GRUP .JtJWNIL 

• ))in 19: Sortida de tot el dia a Cantonigros (Collsacabra). 
Sorlida del Centre, amb cotxes, fins o CnntonigrOs. Després s'orrihara al santtta· 

ri de Cubrern. 
• Oin 26: Matinal amb biciclctn a la Salut: Centre, cnn Moragues, Togores, 

la Snlut, ca n'Ametller, ccmcntiri i Centre. 

CRUP DE MUN1'M'YA 

• Oía 12: Participació a la XXIV Trave<;SA Viladrau • La Garriga. 31 km. 
Sortida matinal organiuada pel C. E. Garrigucnc. Cal fer, rapidament, la inscripció, 
al oompte 2104-36, oficina de La Garriga número 0160 o de qualSC\'OI Caixa de Man· 
llcu. El preu és de 1.600 pessctes. Places límitndes d'inseripció f'm.~ a 1.000 per
sones. Sortida a dos quarts de 6 en punt de la pla~ del Silcnci de La Garriga, amb 
autocaro. Cal port&' el oomprc,•ant de l~ngn!s o transferencia bancario a !'hora de 
sorC.ir. 

• Dio 19: Cicle Montseny (XI). Travc""" vaJI de la Cast.anya - coll Formic. 
Sont Mart.f <620 m), I'Adrobau, el Vilnr, Sant CrisLOfol de In Cn!<t.anya, la Corta· 

da, oo•·rnl de Puigventós (1.215 m), turó del 1' aig do la Mola, el Cuc<trull, turó del 
Fnig do la Uandern (1 .287 m) i coll Formic. 

::lo•tidn: /\ dos quarts de 7 del matí. DesniwJI: 667 m. 
Horos ef~octives de camí: 3,45. 
Vucul: llnldomer Parera, teléfon 714 26 76. 

• Oia 26: VI trovessa matinal Costellar • 1\lont.scrrat, per camins de munta · 
nya. 33 km. Sortida a les 5 del matí del local del Centre. Cal portar lot. Informació: 
Secretaria del Centre. 

GRIJP ANJ\It.ffi ANM'T 

• Dio :1: Balxada a !'avene d 'Aguilar a reoollir el pessebre del Grup d'Es
pcloologia. ltinerari: Grbanització · El Balcó de Sant Lloren~· cap a l'aveoc d'Aguilar 
i tomada. . 

Sortida: A les 8 del matí del local social. Tornada: A les 2 del migdia, aproxima· 
damcnt. Dcspla~ament amb ootxos particulars fine a la urbanit.zació. 

Vocal: Romon Mas, telefon 714 66 48. 

• Oia 19: Excursió a la neu a l'cstnció d 'esqtú d eis Jt.asos d e P eguera. L'au· 
tocar ana portara a l'ostació d'esqtú i, uno vcguda aiJA i depenent del tcmps que faci 
i de la quantitot de neu, es far ll una cxcursió pela voltanr.s. 

Sortídn: A les 7 del matí de la Vallcsana. 'l'ornadn: A les 6 de la tarda, aprcxi· 
madamcnt. 

Vocnls: Joscp M. Bio!!<!a i M. Conccpció Costa, tel'Hon 714 62 63. 



Cll.CP D'ESQUÍ 

Curset d'e6<¡uf alpí 

Motivat per Ja gran mnnca de neu , el curset que inicialmenl s'havia previst rea~ 
litzor a l'eslacló de La 1•1oli na es va hnvcr de lrasllndar a Púl (1\ndorraJ. 

Per aqu~st mes de fcbrcr hi han previstas sortides eJs dies 4 i 11. 
t;n oop aenbat el rursct, i en funei6 de l'eslal de In neu, ja e' anunciara on es faran 

les segilents oortides. 

E•quJ de fons 
Hnvent-se suspes la sortldn de gener l)(!r estar l'estació tan

cada, aquest mes de febrer s'ovisara a tol.ll eJs inscril.ll si se'n 
poi organiuar alguna altra. Si hi ba algú inleressnt i no estil 
apunLot. pot pw~aar pcr secrtrlarin. 

GRUP DE BICICLETA 'I'OT TEltiU::NY 

• Oia 5: Sortida de Castellar, con Padró, can Vinyals, castcll de Sentmcnat, ser
ra llaronn i casteU de Pnmu. Retoro P<'t can Riera, can Montllor de I\aix, podra Son
tu, serra de Palau, can Casnmada i CnRtellar. 28 km. Lloc de sortida: pali del Cen
tre. Cal portar esmonar. Infomació: 714 86 94. 

GRUP DE FOTOGRAFIA 

Les fonts de Castellar 

Aquest any, un deis temes obligata del concurs anuo l . .;,. FO.:\'fS, urbanel! o ru
•·nls, pero Q\le • iguin deJ termo municipnl de Castellar. Les fonts urbanes tothom sap 
qulnes són, pero les rural•jn és diterem, i pcr aLxo ue en fem un petit llis tal de noms 
de les més concgudes: Font del llrunct, del lloa, do can Pt.laehs, de can Riera, del 
Girbau, de Sant Antoni, de eao Mcsseguer. de can Uages, de can Casamada, del Co
s idor, deis Cllilots, deis Gossos. del Llaun!r, de Sant Jordi, de l'!Ua, de Cadafalch, etc. 

Agraüncnt 
La Vocalia del Grup dóna les griicies a les botigues de fotograúa del poblc per la 

reva coHaboració en la confccció de les bases del X ConCllT'S Anual d<> Fotografia. 

Cn•-tolines 
Es pot pas•ar a reoolli r les cartolineA de reforcamcnt P<'r lee rotografies del con

curs d'aquest nny. Com sempre, es lliurnran els divendres de 10 a 11 del vc~pre. 

CICLE DE PROJECCTONS 

• Din 5: «L'Amazon ia i el Mnto Crosso, pnradisos nmena~ats. Unn pano
n\mica de la riquesa i ¡>roblemiitlca d 'aquestes rcgions bras ileres», d.lapositi
ves pcr ~!llWl Costa i Vila, professor de Cicnci.., ~aturaJs, a dos quaJU de 7 de la 
tarda, al local t;Ocial. 

• Dia 19: «Estada i oscensions a la zona dol Neouvi clle, única zona del 
Pirlneu central que pert.any lotnlment a Fran~"· d.lapositivcs per JoAcp Pons, 
membre del Centre, a dot quarts do 7 de la tarda, al local social. 



CENTRE EXCURSIONISTA 
DE CASTELLAR 

MATINAL AL TORRENT DE COLOBRERS 
1 SANT PERE D'ULLASTRE 

Material recopila! a partir de les obres lrinerari T. de Colobrer,, • Tugures · La Salw. 
de I'E-~cola-Taller de Mcdi Ambient La Salul, de I'Ajunlamelll de Sabadcll, 

El /libre de Casrel/(lr, de Lluis Vergés i Sol:'t, i observacions prúpies. 
per pt·eparar una matinal del Grup Infanti l 

CA51't.u.AI!. 



; 

Aquc~ta és una cxcursió que no esta pensada per a córrer, ni pcr cansar-se mas
sa {de fet, es podria fer scnsc problcmes en un parcll d 'hon..-s). Es tmcta més 
aviat de fer un itincrari per aprendrc molles coses de la natum i també de la 
historia de Castellar. Per tant, s'ba d'anar molt a poc a poc. sobrelot a la zona 
del Torrent de Colobrers, pcr no perdre ni un detall i gaudir al milldm d'aques
tes mcravellcs que lcnim tan a prop. Aquesta guia prctén ajudar-tc a observar 
alguns aspeclcs que el poden fer la sortida més divertida. i també més profitosa. 

1. EL TORRENT DE COLOBRERS 

Aqucst torrent, que neix prop de Castellar, 
ha Lallnt en Ja seva part nnal un canó per 
obrir-sc pas, deixant al tk:scoben uns in
drets ue gran interés des uel punt de vista 
de l 'c~tudi de la natura. ct suggcrirem al
guns aspcetes per o~rvar. 

A. ARBR.ES 1 FULLES 

Al torrent hi trobar:ls una planta que no 
pots dcixar de vcure, perqué estit per tot 
arreu: l'esbar<cr. Comp3ra el dibuix de la 
fulla nmb el del natural. Els csba14ers for
men les bardisscs, sovint impenetrables, i 
on vioen molles poblacioos animals. ldcn· 

ESBARZER 

OM 

ÁLBER 

tificn tumbé el• arbres de les dues altres 
fulles del dibuix. i csbrina com són les 
fulles del plinan i de la figuera. que trO· 

barils dins del torrent. o de l'alzina i el pi. 
que trobara~ entre can Morayues i can 
Casamada. 

B. F.L CEMF.I\TfRJ D'OMS 

Ja des de can Pagi:s trobarils grnn quanti· 
tat d'oms mons, alguns c.aiguts. La causa 
és una plaga de foogs. La malaltia. que es 
diu grafiosi, arriba a J'arbrc per l'acctó 
d'esearabats petits. ponadors d'cspores 
deis fongs. Cls escarnbats excaven túnels 
a J'esco"a. i quan neixen les lnrves, ex
caven tlmels rudials per arribar n la saba 
de l'arbre i sonir a !'exterior, més o menys 
com al dibuix. Els fongs que queden a 
l'arbre van Ulpont cJs vasos conductors de 
la s:~ba i el maten. Ja veus, un arbre mn 
gran, i mor a mans d'uns fongs tan petits. 
Si vas atent, trobar:tS moltes vegades el 
dibuix indicat, gmvat a la pan interior de 
l'escorc;a despresa de molts arbres caiguts. 



C. LA FONT DE LA TOSCA 

La tosen és wta pedra caractcristica d ·a
que SI tom:m. Segur que n'has sentit par
lar de les estalactitc:; i les estalagmiteS a 
!'interior de les covc>: dones bé, la tosca 
té el mateix origen, pero a !'exterior. 

A Colobrcrs hi ha molts brolladors i dego
talls d ' a igua. com aqucst magnific que es 
rot observar a la t(>nt de la Tosca. Aqui. 
l'aigun que surt ha travessat terrenys cal
caris, i porul en dissolució una subsr3ncia 
que es diu bicabornat de calci. 

Qunn surt a !'airo lliure i a causa del can
vi de tcmperatum i prcssió. el bicabomat 
es converteix en carbona!. que no es pot 
dissoldre en aigua i es va dipositant a poc 
a poc en fonna sólida forman! aquest ti
pus de pedra. 

A casa t::~mbé passa un fenomcn semblam. 
pero que no fa gens de gracia perqul: 
s'obstrucixon les canonadcs o s 'espatllen 
els apurells: també es diposita el carbona!, 
sobretot als aparclls que utilitzen aigua 
calenta. com ~H'"J la reotadora, c.1 rentaplats 
o el m~ueix escaJfi,dor <.l'aigua. 
• Són problemes de viurc en zones de pc-

dra cnlcnria ... 

O. LA FORADADA 

Aquest forat. dit la foradada. no l'ba fet 
l'aigua sola. El van excavar a finals del 
segle p.1ssat pcr aprolitar millor l'aigua i 
construir una pclita resclosa. L 'antic Hit 
del torren~ un meandre. constitueix ara el 
camí pcr o n passem. Les parets venicals 
al voltant de la fomdada cns ajuden a en
tcndrc l'c>tisténcia de brolladors i dego<alls 
al to rren!, com cls de la font de la Tosca. 
Com veus al di buix (i pots veurc a les 
parets), el tcrrcny esta constitui't pcr di ver
ses capes de mntcrials, que aqui han que
dat al descobort per racció erosiva del 
torrent. Quan plo u, el terreny funciona 

com una grnn esponja~ q\Je va absorbinl 
aigun: l'aigua va baix.ant fms que troba un 
material impermeabJc i fonna un aqülfer. 
que va desaiguant per punts com el que es 
marca al dibuix amb una Octu, que po
dría ser r esmentada font de la T osea. Aquí 
a Colobrers. l'aqüifer omple una capa de 
graves pcr d:lmwtt d'wta altra capa imper
meable d'argiles: totes ducs s6n perfecta
ment visibles a k> parets. 

E. tLS Pl.ÁTA~S QUE RE:-IEIXEN 

Quasi al final del torren!, pots observar un 
curiós fcnon1cn: d'unes saques de pllllans 
tallats fa anys, han robrotat branques no
ves. i ara cada platan que bi havia s'ha 
multiplica! per quatre o cinc, forman! un 
singular conjunt per la forma de les saques 
i les branques. Per ccrt. que els plin:ans. 
que abunden molt al torrent i haurits \~St 
també molles vegades com arbrcs d' ombra 
a molts parcs, no es diuco aix.í per produir 
els fruits del matcix oom. sinó per la for
ma de le.-; folles, moh planes. 

' fLIP' 



[ 2. CAN MORAGUES 

A. LA BASSA FREOA 

Aquest és el nom amb que es coneLx la 
bassa de la font de can Moragues. ja forn 
del torren!. El detall que més el sobtaril 
aqui és la quantitat de persones que hi ha: 
han vingut a buscar aigua des de S3hadell, 
perquc la d 'allu 110 és ~aire bona. Quina 
sort tenim a Castellar. que nomes hcm 
d•obrir rai.xera i raja nigua tan bona! 

A part d'aquest detall. pots admirar els 
peixos de la bassa (n 'hi ha JJl()lt• i de moh 
grossos). el gran tiHer umb les arrcls a la 
vism per l'erosió ... i tJmbe la manca de 
ei\·isme de la gem quc ll~a les deixalles. 

B. ELS A VIOJ\'S 1 LA BROLL-\ 

L:r masía de can Mor.lgues s'utilitza avui 
com a pista d'avions ultralleugers. 1\r:l 

pots veurc d'on surten aquests avions que 
mol tes vegades vcus sobre Castellar. Amb 
una mica de sor~, podrem veun: enlairnr
se un. 

Tambe pots observar una eXtensió de bro
lla. Es tracta de tcrrenys torestnls que es 
van cremar i més tard s'hi van Lreure els 
arbres que havien quedat després de l' in
cendi. El sol va quedar sense vegetaci6, i 
hi han crescut plantes atlaptadcs a llocs 
molt secs. 

( 3. CAN CASAMADA 1 CAN SANTPERE 'a 

~--------------~· A la font de can Casamada jugarern una 
bonn cswna. Tm i que scguramcnl hi hos 
estat moltes wgades. potser no saps que 
és un deis llocs més antie> de Castellar, i 
que ja existía l'nny 1217. Tot i nix<i. n'hi 
ha un de més antic: el que ' 'isitarcrn des
pres, can Santpcre. que data de l' any 1012. 
1\qu[ es pot dir que hi havia les primcres 
cases de Castellar, quan el terreny on ara 
hi ha el poblc encara no hi bavia res. Pero 
la historia de can Santpere ja ve deis ro
mans. que hi havien fundat una emlita per 
adornr al seu dcu. Uliaster, d'aqui , .e el 
11om Ullastre. De fet, Sunt Pere d 'U ilast r·e 
va ser el primer oom de Castellar. (El nos
tre poble ba tingut molts noms. a pan d'a· 
quest: Tolosa. Fabrcgues, Tolosa de les 
Fabregues, Sant Estcve de Castellar ... ) 

La primera ermita d'l:lia.-ter es va conver
tir en rennita cristiana i J'esroenuu auy de 

1012 es ' 'a fundar la mn.'IO,-eria. A l'ennita 
es venero sant Pere. dit t.le la Cadh-eta, que 
es rroba en una imatge a !' interior. Quan 
hi cntrarem podris vcun: la imatge d'a· 
qucst sanr. dcixeble de Jestis i primer deis 
apilstols. que duu les claus del cel. i cstil 
as.segut sobre l'esmentada cadireta. Obser· 
va tumbé com porta el barret amb tres 
corones o tiara. simhol deis pape>. perqu~ 

va ~r el primer papa de Roma. 

Pensa que lins fa poc aquí es deia missn 
cad.1 diumengc, i que la gcnt de CllS(eiJar 
hi venia en processó pcr demnnar coses, 
per cxemple, la pluja. 

Quan deixarcm can Santpere, el camí que 
duu a Castellar travessa encara per última 
vegada el torn:nt de Colobrers. una mica 
abans d'anibar a la ronda de Tolosa, bcn 
a prop del scu comen~ament. 



E. La Bnssa del Collct de Guardioln de flerguedA i Jaume Torren•, del G. do M. del 
C. F.. de Castellar. - Día 8: Montserrat: CamJ de les Escales, GR cap a Sant Be· 
neL, els Flnutats. cann1 Plana, 1'Eicfant, Sant Honct, monestir. RAtcl Ferrando, Mari· 
na Muntada, Judith Avellaneda, Pepi Gua!, Caries Casset, Marc p.,ü] i Dnni Sagre
ra. - Oia 10: Sant Uoren~ do Morunys, les Nogueres, casa í ermita de Sant 
Cristl>fol deis Pasqüet.s, font deis Camps, i retorn pcr la Coma. J. PallejA i IK'nyo
rn. - Oía 10: 1\lontserrat: Monestir de Santa Ce<:nia, grau del Moro, font del Duc, 
Cavall Bernal, pla dols Ckells, mont'Slir. O. Sagrcra. - Día 13: l'luro d el Comt.at 
(Alacant), Cooentoina, ermita i costell de Sant Crislofol (757 m) i relorn. ,J . .M. Tor
ras, junt amb .J. BarberA, del C. M. Sant Cugat. - Día 14: Serra de J\1ariola (Ala· 
oant): Alooi, cal Quico, colJ de Sabat.a, ascensi6 al Cavall Bemol de Marioln, leo Tres 
Rocosscs, el Punxó, cim del :\lontcllbrer (1.390 m) i retom pel cim do l'Aiberri do 
Pcnycs Muntescs (l.351 m). ,J. M. Tom1s, junl amb J. BarberA, del C. M. Sant Cu· 
gat. - Oia 18: Gombr~n. els Cortnl•, Solanllong, ooU de l'Ar\;, In Palomera, los Bau· 
mea, Pedró de Tubau (1.543), coll de Faig C'.cncral, Sant Martí de Puigbó, la Canal, 
cls Cortals, Gombrén. J. Sors i J. 1'orrcll3. - Dio 18: Coll t' ormic, 1\lata¡;alls, font 
del Cim, font del Motagalls, font Verge del Rcmci i coll Formic. lsidre Cobcdo. Vi
con~ Gandia, Pere Vives, .loan Druix í Mar<t'l Germa. - Oía 21: Sant MarU de Vall
dáncu, canal i grnu del• Avellonors, can Rnjodcll, can Bellnvistu Vella, cim do PuJg
fred i retoro. J. Pallfl.i~. junt runb H. Maldonado, P. )llorera, M. Sa.lmcron i .\1. Soler, 
del C. M. de 'l'errassa. 

CAJ\IINADES I l'ttARXES 
Dio 4: m Cu1'88 de V"Jlas.sar de Mar (10 km) ni Maresme .. J. 1\1. Torras. - Dia 

18: XVI Cu.rsa de les Surcres (10 km), a Matar6. J. M. Torras. - Oia 25: XU Pu· 
ja<la de Nada! a lo Mola, des de can Hobe•·t (4 km), amb 600 m de desni voll. J. M. 
Torras.- Din 26: Vl Cursa Popular de Canovcs (22 km). J. M. Torras. - Dio 31: 
XV Cursa de Sant Silvestre (10 km), al ).fasnou . J. M. •rorros. 

ESPELEOLOGIA 
O in 4: Portado del tero::er pcssebre del GECEC, enguany n !'avene d ' AguiJar 

(,q2 m. p.) Romon Mas, Jordi Mas, Cnrmo :\•las, Miqucl Badia, Uanicl Sagrer11, i\nna 
Font i Jaume f'ont.- Dia 6: Avene de les Jloques d'A¡;uilar (·32). E. Ferrnndo, J. 
Mellaneda, )f. Llobet., M. Sagrcra, E. Montllor, M. Uobct, J. Avellaneda, G. Oeu i D. 
Sagrcra. - Dia 6: Avene de les Oues Boques 1-19) .• J. Avellaneda, M. Llobet, G. 
Oeu í D. Sagrera. - Día 9: Avene de PAdernnr. Mart( i Dnni. 

E SCAl..ADA 
Dio 10: Montserrat: Agulln d'on Picazo pcr la Ferratn 'fcrosina. Estcl Fcrrando, 

Judith Avellaneda, Este! :l.lontllor, Carlos Ca.. ..... t i Oani Sa¡¡rera. - Oia 11: F'Mnlnda 
a lo Castel.lassa de can TorT&s, amb motiu do la coHOO>ció del XX1X pe,."<\Cbre: Jo
scp M. Torras, MarU Uobot, .Josep M. Ballart, Oani Sa,orera í Casimir llernándcz. 
Día 16: Snnt Llorcn9 del Munt: i\gulla Amagada. Martí i Ooni. - Oia 17: Sant 
Llorcn9 del Munt: Palier de les FQb'Ueroses i roca d~ l'Equilibli u forat do la Senyo· 
rn .• loan Avellanedo í O. Sagrorn. - Dia 29: Esculada: El Cavnll Bernat del Comtc 
Arnau, a prop de la població de Gorobren, al ltlpolles. J. M. Torras, amb A. Bnllart 
i J. Pnllcjll, del C. M. Sant CugaL. 

BICICLETA TOT TERRENY 
Din 18: Sortida do Cast.ellar, Cntafau, la Busqucta, San~ Llc>ren~, la creu de ll.ic6, 

la Roca, Agramunt, coll de la Costa, collet do lo Cllseta, ooll del Gall, Snnt Uoren~. 
coll Roig, Catafau , drecera de Catafau i Caat.ellor. 46 km. C.Ruiz, A.Caatillcro, ~1. Ca
rreras, M. Manyosa, J. Torres, J. Cortíella, R. Clapers, P . Sirnon i catorze companys 
més de Castellar. 
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OlA 26 DE 
FEBRER DE 1995 

VI TRAVESSA MATINAL 
CASTELLAR-MONTSERRAT 

(per camins de muntanya) 

Sortída a les 5 del matí (en punt) 
del local del Centre 

RECORREGUT TOTAL: 33 QUILOMETRES 



GRUP DE MUNTANYA 

OlA 5 DE MAR<; DE 1995 

EXCURSIÓ ALS INDRETS 

AFECTATS PER LA CONSTRUCCIÓ 

DE L'EMBASSAMENT DE RIALB 

TIURANA - LA CLUA - CASTELLNOU DE BASSELLA 

-
PER TAL DE FACILITAR AQUESTES DUES SORTIDES, SI 

HA EL SUFICIENT NOMBRE DE PERSONES INSCRITES, EL 

CENTRE PROCURARÁ ORGANITZAR UN AUTOCAR, TANT PEL 

RETORN DE MONTSERRAT A CASTELLAR, COM PER A 

L'EXCURSIÓ A R IALB. 

És IMPRESCINDIBLE, DONCS, QUE ELS INTERESSATS 

FORMALITZIN LA SEVA INSCRIPCIÓ A SECRETARIA, COM A 

MAXIM FINS ELS DIES 22 DE FEBRER 1 1 DE MAR<;:, 

RESPECTIVAMENT. 



MUNTANYA 
1 CÁMPJNG 

e~¿,~ 

~- ·· 
d. RESPfeTE. 

SANT PERE D'ULLASTRE, 9 
WAW: ART 1 MÚSICA 

Teléfon 714 55 71 

PIANOS, ORGUES 
1 TOTA CLASSE D'INSTRUMENTS 

FACILITATS DE PAGAMENT 

VENIU 1 HO VEUREU 

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

Pollgon Industrial 
Pla de la Bruguera 

Carrer Barcelona. sin. 
Tel. 71 4 6611 

CASTELLAR DEL VALLES 

Propa Doméstic Industrial 
RARSA 

Av. deis Fruiters, 1 
CASTELLAR DEL VALLÉS 

lnstaHacions i subministraments 
gas propa 

Concessionari ofic ial 
de Butano, S. A. --------------------

TALLER VILACLARA 
Servei i venda 

RENAULT 

Reparadons i condidonament de tola class~ de vehicles 
VENDA DE COBERTES 

Passeig. 72- Tclefon 714 51 91 - CASTELLAR DEL VALLES 
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Estem molt a prop Ocs 00 · 659. a Caixa dt Sebedtll tei'Yehc 
Olrrb ~iQ ' profiewiOf'lll ~tt t1t •eu• 
e en:s. ES!et!" • prop OM....,. ¡:n:~btetres, 
Ge8d.a..P'5~ .. ~ ...... 
d·oo~a 1! fT'>Ca q.¡t lprapnre-o-a ~ 
dool8 intE""$$ e 1 -..,_. pw ........ dlni!IS 
1 el de 1 <tiCnCó pononai!U-.,... • ~ 
Est~ mol! ao-op.cte 'lOft~ A lOI C.l'I IJ'"ya 

Sc-npre ons trobara a NU C061•1 

~2 Caixa de Sabadell 

Dl~olllepl: B. 16.009·1967 
Fotocom-lcl6 1 lmp..,Rióo GRAn<tVI8 CA8Y'Cl.WI 

Puig ele la Creu, 3. Tel. 714 61 42. Cutellar del ValiM 


