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A L'ESTEL, UNA NOIA DEL CENTRE 
Malauradament, una vegada mis, un membre estimat de la. rwstra 

entitat ens ha dei:-cat per sempre; aquesta vegada ha estat l'&Lel. 

Vaig tenir la scrt de coneixer-la i de conviure amb ella en un curs 
de monilors qu.e es va fer al Centre, de saber de leti seves inquietuts, de 
la seva simpatía, de les ganes de fer co.~e.~ i, com no, de la seva gran 
com panyonia. 

És per a mi molt difícil, en. poques ratlles, cop8ar tot el que la per
dua de l'Estel representa per la nostra entitat, per tots nosaltres i per tot 
l'equip de monitors, ja que el seu fer es feia estimar, i el somriure de 
l'Estel el trobarem 1rwlt a faltar. 

Sera que la muntanya t.ambé l'estimava i se la va uoler quedar? 
Ens costara 
d'ace!!ptar· aquesta 
reolitat tan difícil 
d'entendre. 

Com amic i 
presidefll del 
CMtre, en TIOm de 
tota la J unta, 
v¡¡l[ expressar el 
més sen.tit condol 
als pares, a les 
gen nanes, al 
Dani i familian;, 
esperant poder 
retre-li ben aviat 
un lwmenatge a 
la. muntanya on 
inju.,tament ua 
perdre la seva 
jove vida. 

Estet, et 
tindrem .~empre 

presen.t ert el 
nostre record. 

Joan 
M untada 



QUAN ELLA ... 
Qunn elln matinava pcr encarar algun dm, jo potser tornitvn d'algu na discoteca. 
Quan ella ba\-ill fet el scu primer tres mil, jo no rerordava ha\"er auat mai a la 

Mola. 
Quan per fi em va despertar passions per la muntanya, v11.m con>en~ar a com

partir el caminar. 
Qunn la muntnnya oomen~ova .a ser una manara de viure, l~st.el hi vll morir. 
Ara tan sois queda la munlanya, i un mar de gcnl que ba fct -tat, des de les 

persone~ que ~tYs vun ajudor aJ moment de l'nocident, a los infcrme~ i mctges; des 
de la nota automobillstica per anar a l'bospital, al suporL·amb triunits de pnperam; 
de• do l'iotores con•Lant i sincer, a la por do preguntar pcr no atabalar; des de su
portar nctituc.s en moments difícils, a fC.r costal en aqucstij moments. 

A tots m'atravcixo a dir-,•os en nom de l'Estcl, que sou collonut.s: GRÁClES. 
A partir d'ara el• divondrcs al vosp•·c faltara oJgú. Pero lleguirem t.irant enda· 

vant ~ nostre estima! Centre, i seguirem sortint a la muntanya scmpro que cns deixin. 
Es In nostra. manera de vi u re, tot i que sapiguem que a copS cns hi espera la 

rnort .. 

Dnni 

A l'c::xcunüó al ~hallcrus, any 199:3 

ETS ... UESTEL ... DEL CEC 
De ben pclite• aprenguérem o cal~ar-nos les xiruqu<OI i a caminar per oquesu; 

rodals. Els monitor• que VMl tcnir i la boruca colla que es va annr ges~!lnL, van ooHll
bcrar a que ens agradés In muntnnya i wt el que comporta. Vnm aprcndrc, anant a 
la Molo tots els di u mengcs, a estimar la nn~ura que tenim més a l'ubast. Ens vam 
cal~ les cleros, >"nm anar creixcnt, i amh nosaltrcs ho feren les ganes de ooneixe•· 
muntnnyes més graos, més impressionants. Tenim entranynbles rccords, de vocanCCll, 
de viv~ncies curtes. 

Qunn tornem o la muntanya, quao tornem a posar -nos les botes, tindrem durs 
r coords, pero haurcm de se•· vnlonts si volcm pujar olla, amunt, pcr acostar-nos a tu. 

Tu has cstat, do tots els que ércm, qui més Uuny ha portal l'ofany de muntanyn. 
Se t'adorm ia l'espntUn, el fcia mal el gcnoD, peril .. . la muntanya nc podia espernr. 
Ara t"ent.enem, scmblnva que prc.ssentissis com se t'esmunyia ol temps a Jcs roans. 



l 

Sa1.xant del Pedrufon.oa Jo""oto: &rtel 1-"errando 

Penscm en tot el que hem perdut, lanl pcl que podfem haver fet oom dit. 1 sem· 
pr'\l que admirarcm el Cadí, el veurem amb respecte, tbi vcurem, t.'h.i reoordarcm. 1 
scmpro que observem el ~1. hi seriis, de nit i de di11. Criicies per fer-nos oompanyia. 

Scmpre hern dut la muntanya dins nostre, i ara, nmb ella. t'hi durem a tu. 

Amics d'excu.rsió 

CONDOLENQA 
t:;l Crup d'F.spclcologia vol tran•metre el condol nls pares, familiars i amics de 

I'Estel Montllor. Crciem que el seu comiot ho r,.¡nt injust per a mohes raons; encara 
li qucdava un Uarg camf a fer en aquesta vida. En el món de l'excursiorusme tema 
mol t. per ensenyar als jovcncts, tirar endavanL amb grnn entusiasme el Grup Ju"~cnil 
del C.F..C. i tot el que fos necessnri pcr donar a ooneixf:r i gaudir de la naturalesa 
que ella lanl e.timava. 

Aqueste$ gnncs de desoobrir les sorprencnC.S mcravclles que té la Terra, la va 
mouro a confiar en nO«aatres, el G.E.C.E..C., i venir • explorar l'avcnc del Daví, el 
po.'ISI!t dia :JO d'octubre de 1994. L'alegria que la earocteritlllva, iHuminava les fos· 
ques paret8 de la ca,~tat; fou una jornada molt agradable amb la """a companyia. 

També ha,ía 'ísitat amb els seus eompanys el Pesscbre que des de fa uns anys 
el grup d'espcleo portem al fons d'una cavintat do le& nostres rodalies amb motiu de 
les fostcs nadalelenques. Aquest any, trencant la norma, malauradnmcnt per segona 
ver;ttldn, de portar-Jo a un avene del nostro termo municipal, em! agradaria for una 
exoopció i pcrtar·lo a !'avene del Oaví, termo rnunicipul de Sant Lloreng SavaU, per 
rondir homenatge a !'Este!. 

Descansa en Pau, F.stcl. 
Adéu, eL recordarom semprc. 

Crup d'Espelcologia del Centre Excursionista de Castellar 



COMIAT 
f.o muntanyil, oltrn vegadtl en t1·D.giques circumstancies, ocnba d'arrabns~;nr~nos 

la vida d'una exccHent amiga nostrn, una noia jovc, alegre, plenn de fo!Va i vlt11lita~. 
Davant d'aquest dolorós contrn•cnti~ pot..-er cno fa!.., capacita~ per a trnn•metre o 
comunicar els nost.res pensament.s. 

F.ls que des de fn molt de temps tenim ben arre lada l'afici6 pcr a l'excu rsionisme 
i mús ooncrctameot pe1· a trepiljar els careners 01és cnh.UraLa, aom conscients de que 
rcts oom aquc~t. per de~rñcia~ patS.sen i e& poden wrna.r n. rcpet.ir en qualwvol mo
ment. Xo s'hi val a encordar-se o deixar de fcr-ho, anar bl>n equipa~ i prcparala o 
eamioar amb moltn cautela. Uavant de la fatalitnt no !ti han rc>;po&es poo>Siblco. Una 
nsccnsió a un cim, cum tota nctivüat. humann. comporta a>1sum.ir un risc. 1 sl a aquest 
risc, polpllble i objectiu, s'hi afe¡;¡eix, r.obtadament, la malastru¡rnn~a. el resu ltnt, per 
molttt precaució quu s'hi csmcrci, t:sdevindrtl scmpre advcrB. Es, dones, cvidont que 
hi hn un marge mol~ estret que ocpara el culminar un itincrari seru;e incidcncies del 
con\'ertir una sor1ida a la muntanyn en un espnnl6s malson d'imprevisible dcsenlla~. 

Un deis millors re 
corda que m'han queda~ 
gravul.s a )a memOria de 
l'E•~I el situnrcm ~n un 
bonic diumenge do julio! de 
199:1 quan un bon nombre 
d'nmics cns de~pln~l\rcm 
ve•·• el Pallars Sobil'il por 
tal <le realitzar la da&sica 
n..:en•ió .Us F.ncnntnts des 
de l'€'1'tany de Sant :\fauri
ci. 

l ~l gl'up, hcttorogeni, 
cslavtt format pcr un«. tren· 
tena de persant"A. Tot un 
\'t!ritnblc mosttie d'rdats. 
co~tun1s. i mcnlulitats, 
units perO (Je'J' unn matcixa 
~d'idó: la muntunyn. 

Uecordo molt b(' l'c><
pf('~ ió dimmf'n!l'a alegria 
de l'F.•tel en arnbar al cim. 
Era lugic i natural. 1-'ou la 
primC'ra \'cga<.la QU(\ l'aF-so· 
lia i es trneta, •eno dubte, 
d'una lita embl~matica i 
tilgnir-.cativa per u qunJ~--ol 
excuroionísta. Tot ~1 grup 
de1 jovcnt respiravn eufOria 
i la oana satisfuoció ct•ba
ver ao.olit l'objectiu. Són 
aqueUs in~ts. 'i;cut.s in- AJ Pa.ller de Tot l'Any. Grup infantil 1984.. 

Foto: T. M.. Dab:ir• 



tcnsament, que omplcn i 
donen sentit a la vida del 
muntanyonc i l'ompcnycn 
a perseverar i intentar su
perar-se. 

Mentre amb l'arnic 
Jau me Munt11da finalitza· 
vem la feinn de refor~ar. 
- amb el cirnent que ha· 
víem pujat dins la nostra 
mo~xilla-, la placa que 
recorda l'accident sofert 
poi v1ccn~ i l'Enriqucta el 
1975, el grup dt! jOvt!S va 
atan~ar-se per a observar. 
La seva actitud, solidaria 
i respcctuosa, cm va sor· 
prendre molt agrada· 
blement. Les preguntes, 
dcmanant infor rnació, de· 
notavcn un sinoor scnti· 
ment d'nmistat vers a una 
companys que ells no va
ren conéixer. Ja de dava
llada, la fotografia de tot 
el gru p va servir pcr a 
dcixar consthnein i record 
d'una memorable sortida. 

Malauradament., a.vui 
observar aquelJa imatge 
pren un regust bcn agre. 

A l'excursió al Mulleres. Any 1993 Per acabar permeteu· 
me t ranscriure un petit 

parilgraf d•un bonic contc tibctil que, potscr d'una manera ineonscient, vull relacionar 
amb I'Estel. Fa J-eferéncin a una hipotética conversa entre una alta munt-anya i tul 
jove rnonjo que s'hi acoswwa per a intentar deseobrir els !:!~us secrets i trobar re!:!pos
tes als seus dubtes i inquietuds. La muntanya, al veure'l tan dccidit li va fcr aquesta 
rcfloxió: •Et deixarl! entrar en el meu l'(>iahne de silenci, gel i soledat. Te'n demana· 
ré, pero, un preu molL alt. Potser, fins i tot, la teva propia ,;da. Pero aquclls instants 
ct semblaran segles de bellesa, asS<>lirás les más alws cows de llibertaL i aleshores 
esdevindr~s qnelcom més que un simple home•. 

Pcl Grup de 1\funtanya del Centre 
Jaumc Torrens Calvó 



LA NOSTRA AMIGA 
L'Estcl, a part de monitora, sempre ha sigut una molt bona amiga 
Scmpre tenia la mA a punt per ojudar-te, o amb les E<>ves esperon~adores parau-

les ... 
- Au, mou el cul~!! Que ec pesa! 
T'ajudavo a tirar enda,•ant.. 
Un din, en una cxcursió, que per cert hi ha>ia tres monitors i quatro nois, vam 

anur pcls voltunts de la Mola. Estltvcm buscnnc una balmo i cns ho vam passar molt 
J molt bé. 

Quan Cl!tiivem bustan~ la balma ens vam dh•idir en t.res grups: el Dani i el Joan 
pcr la part de sota, !'Oriol. el Roger Vilalta i el Roger Pich pcr una altra. L'Estcl i jo 
ens vam endinsnr bosc nmunt i vnm bu~ear i rebuscar, nra ~altOvcm per aquí, pu
j~vom un mnrgc ... pero res, vam tornar al punt de trobada i ningú no l'havin traba
da, per~ va ser molt divertit. 

Do i mef\ianc pirulews expliOl}~m arudits i cantilvem can~ns, que per eert, al 
finnl ja no cns en qucdavu repcrtori. Les vo.m repetir tres , .. egadcs com a mín.im. 

Un dia vum fcr unn exhibició de salvament oqutttic a la piscina cobcrta. espertwcm 
ent.rar per eonviar-nos i va.m veurc arribar l~std. Annva wnb unn mot.xiDn gcganl i 
amb J'anorac oordat fins a les den~. 

La Núria i jo Ji \'am dir que s'hn>;a equivoca! de bossa. Ella \'Q riure pela del!CO
sits i t!DS va explienr qut! desprós ltt vindricn a bu~cur perquC se nthavin d'a.nar 
d'excursió a la canal llal'idnna del Cndí i que oobrctot no In llencéssim a l'>ti¡;¡un (ja 
que és una tradició que quao aeabcm de fcr una oompctició. llnnoc.m Jet! monitores a: 
la piscina). 

Ella nmb la sevn simplicitnt OM ha njudat a ser oom sóm. Pcr llix~, sempre es
turli d'excursiú, o la piscina . n l'csplai i de oolonios amb nosaltres. 

Mireia Núñez i Cos. Grup Pre-Juvenil 

QUAN EL SILENCI ES PLE 
Sempre m'ba oorpres profundament el silenci quan és només !!ilenci exterior pero 

es palpa a l'nmbienl que per dios él\ un torrcnt eixordndor de parnules i sentiments. 
r encara més quao pro\•é d'un grup de pernon~! joo;rcs. 

Els nmics de J'Rstcl me l'ban l'ot aent.ir durw1t nquo•t mes en que, en tolos les se
ves trobades., ella hl era en primer tcrme, tant ¡;i se'n parlava t-n vcu alta com si no. 

Del silcnci de tcts aque;;ls nois i noic;;, brollava amistut profunda; impotencia i 
csperan~a. al mateix temps; ganes de buscar raons, significats, mancrcs positivcs 
d'cnfocar el fct da"ant In senaació d 'absurditnt i d'injustlcia que acluparavn; do supe
rar com a per~:~oncs adulLes el fct, S4;1n8C pcr tdxO dci.xar de viurc'1 int.ensamenl... 

Quant ab m~ joveoets, tot.a aquc;;t.a ooUa que tenia a I'Estel pcr moni~ro (a 
Coli>nics, a natoció), els veles amb cls ulls obcrt• (vermell• molles ''cgades), incrOduls 
c¡uo hagués pogut pas•nr aixo a lo seva Eswl que tan cst.imaven i admira,-cn. Per 
molts d'ell• ora la primoru experi~ncia propcro de la mor\ i se1s foiu dificil d'cnt.ondre; 
pero no era solament aixo el que ee pedía Jlegir a la seva mirada: era un sentimcnt 
més profund. 

Despertar tetes aquest-es reaccions demostm que fon;osamcnt l'k!slel tenia mol
tes qualitats, que es fCia es~unar, que s'ho huvia guanyat o pcls. 

I !'actitud, durant aquestes so\mancs, deis seus joves amics demostra que aqucsts 
no eón pe!'l!Ones buides, supcrficials, sinó que e6n persones ben formndcs, fermcs. 

L'osperil de I'Estel oontinua amb nosaltres. 

Teresa 1\farin 



PER LA COSTA BRAVA 
El pas_<at 2 d'abril el Crup An!IJ'·m anant realitzA una bonica cxcursió per la Costa 

Unwa, concrctamcnt el tram compres entre Palrunós 1 C'nlella de PalafrugeD. 
Sortim a les 7 del mnU M Cn•tcllar nmb les 59 place• de !'autocar al complcrt, 

i més lloc hagués e•tat disi)<)niblc, fms a la plmja do La ~·o•ca, lloc on oomcnccm la 
caminada pel cam! do Ronda, on du·ecci6 a la platja C!i8l.cll, •nlvodn de l'especulaeió 
fu pec wmps pel vot popular. Segu.idomcnt arribem al poblnt ibcric, lloc on fem para· 
da i fonda i dediqut-rn unn t"fltoncta a J'enLrepA. la botn i contemplar el prcciós pa.i· 
sntge de m~r j muntanyn. Cont.inuem vorcjant i adn-Urttnt. e)f4 pcnya-scgats i J(:>S CO· 

les, llns que ens trobem amb 1~• urbanitzacions i les "J)ropicdades privadas• que ens 
fan continuar un tros del rt'rorl'<'gut per pista forestal, cnllucant amb el CR-92. Pas· 
""m pcl Jardí Bont.Anic de Cap Hoig, oo. entl'<'tant la quitxalla juga una estoneta a 
pilota. elb grans fem una ,;.,,., per contemplar les merav~lloocs cnensions de nors 
que lti ha cm aquest indret. 8<-n,;c dcixar el GR-92. entl'<'m a Calella per la urbanit· 
1nci6 El Golfet i baixcm lins l'encantadora platja que pnrtu ~1 matcix nom. Despn's 
de re m u llar·nos els peu.tt per rcfrcscar-n<kl de la color (el sol en aquesLes horcs del 
migdia pica de valent), fl"m la puru<.leLa per dinar en aquel1 lloc ton bonic. 

Una \'egadn acabal de dinar, hi ha una eslOna pcr jugn1·, estirar-nos a la sorrn i 
r(!r In fOto de grup pe1· doixur CODl:!lA11ci9 de la nostra pr~!Wncit\. Continucm seguint 
pcl t:H-92 que en aquc•t puni s'l\iuntn amb el canú d~ Randa i arribem al centro do 
C~lrlln (pcr ccrt aquest trom molt beo arreglnt com il.rcu de pabst'ig) lloc on fcm ~1 
mcrebeut •.<afetonct-, i cns dirigún 9 ]'autocar queja ens e•IX'ra molt puntual per pnr
tBNlOS de oou a Cas~llnr. 

Ha ""tal una jornada molt agradable, d'aqueUes que fnn que tc'o reoordis durant 
molt de tcmps. 

Ramon li1M 

El Grup Anat .. hl finunt. n la pJatja del Golrut.. Foto Hamon Mus 



SENYALITZACIÓ de CAVITATS 

El passal 17 d'abril el GRUP d'ESPELEOLOGIA del C.E.C. conjuntamcnt amb SERNA 
i Bombers Voluntaris. iniciárem la tasca de senyali12ar amb uns r~tols tots els Avenes i Cav1tats 
del terme municipal de la nostra pobtació, amb la col.laboració de I'Ajuntament de Castellar del 
Vallés. Aquests. estan forrnats per un angle de ferro fixat amb morter dins la terra i una placa 
de metacrilat amb un grafic que posa el nom de la cavitat. la seva profunditat corresponent i 
una topografía que indica !'estructura de la cova o avene, tal com es pot observar en les foto· 
grafies adjuntes. 

Amb aquesta tasca s'intenta donar una més rápida visió de la cavitat per evilar possibles 
accidents i al mateix temps, informació als espeleólegs que vulguin explorar-les. 

Posteriorment hi ha intenció de protcgir·los amb una tanca o encerclar·los amb una corda. 
Per part nostra. intentarem que les institucions oficials competents ens permetin fer aquestes 
iniciativas de caire constructiu, jaque és torca dificil i complica!. G.E.C.E.C. 



PROGRAMA MENSUAL D'ACTES I EXCURSIONS 

4, diumenge 

4, d Í\ 1 mcngc 

10 i 11 

11, diumen~:e 

11, diumenge 

16, wvendrcs 

17, dissabte 

18, diumcnge 

24i26 

25, diumcnge 

1 i 2 do julio! 

2, dituncnge 

Aethoit.t. 

Part. Caminada Cu~<tdiola Bergued~ 

Part. Caminad!\ Guordiola Dergucda 

Cap d~ setmana a Cap de Rec 
&.-ra de Busa 

Port. l'edu.lada Popular :\1onistrol Calders 

Reunió sobre l'aeampnda a Catofou 

Sopur de clocnda a la Mola 

Ciclo Montseny: 'forre de Vilnrmau 

i\¡;oonsió aJs cims do Peguero i Saburó 

Comf de les estiltucs 

Participació Travcssa Núria-Qucra!L 

ExcuTI!ió a la serro del Verd 

TENIM NOTÍCIA DE ... 

Méft lnfOI'IJUldÓ 

• hJM\.rLat de: 

Crup de Muntanya 

Grup Anar-bi onont 

Grup Infantil 

Grup de Muntanya 

Crup de BTT 

r.rup Infantil 

Crup J\nar·hi anant 

Grup do Muntanya 

Crup <k :\1untanya 

Crup Infantil 

Crup de Muntnnya 

G11>P de Muntonyo 

• Cnminadcs i llfurxes. - Dio 4: Cironclla, Guardioln de Ber¡¡ucdil, Puigcerdb. 
Santa Maria d'Oió i Sant Martí de Centelles. - Dia 11: Baga, Bergn, Vilada. - Dia 
17: llal~nrcny. - Dio 18: Pon. del fA>mLe. - Dia 2~: Clll!lellar de n'llug. la Pobla de 
Lillct, Srude.. També hi hauron les de: Montilivi, Vilablorcix, Vilarrojn. Vidreres, Santa 

1
Pau, HoffCR, SarriA de 'T'or i Begur. 

• Trnvessia P irincu 95. - Orgnnitzada J)<'r In Sociedad Culturu.l Deportiva y 
Recreativa Anaita.una, de Pamplona, enguany tindrá el següent ealcndari: 

16t7 - 21!7: Jlcndaia·lrali 
2317 - 29!7: Trnti -Bujaruelo 
3117 • 6i8: l'lujarudo-Benos (lle•urta) 
818 - 1418: Uenbs (Bcsurt")·VIIll Fcrreril 
IM! - 22!8: Vall Fcrrcra-UIIdetcr 
24¡8 • 30/8: l:Jidcter-Poclbou 

L'cxtcnsió i oomplcxilat de la normath·a pcr a inscriuro-s'hi, l'espoi del butllctf 
no pormct dt!tallar4 1cs. La normativa, Pt!r als possiblttlf intcrcssats, és a In vostra dis· 
posició a Secretoria. 

• Caminant p or Scnders. - Oia 11: Tram Vic-Sanl Pcrc de Ca!!aeJT1lS. PR C-
40 (22 km l. Org.: C.E. Ternlssa. - Dia 18: 1'rrun Sudemes-Coll de Riu-Basscgoda-Al· 
banyil. OR l t (23 km). Org.: C.E. Rubl. 

• VII Copa Cnto.lana de RaHis d'Altn Munl.anya. - Dics 3 i 1: Jvlolicres • Co
nanglcs. Org.: A E.Munlanyo. Oics 1 i 2 de julio!: Ordino • Ransol. Org.: C.P.Andorril. 

• 24 Rores d'Escalnda al Cavall Berna&. - Dies 10 i 11. Org.: Grup Cava.ll 
Berna t . 



ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES DE JUNY 

GR IJP INFANTIL 
• Die• 10 i 11. -Cap de sctmana al refugi d to Cap de Ree, n Lles (Cerda

nyn). Sortida el dissabte día lO a les 4 de In tarda. Reoot'deu que cal dur el sopar i 
robo d'nbric. l.'endemil p(\jor~m u lu Tossa Plana de !.lo• (2.916 m). lnformació: le· 
lMon 714 22 06 !Paula). 

• Dio 16. - Reunió a le• 10 de la nit. Tema a tractnr: Acampa da a Catafau. 
N<'Cossitcm ool·laboradors pe•· l'orgunització i prcparaci6 de In ROrtida. 

• Oia 25. -Camí de les estAtues. MatinaL Ens trobarem o In parada de la Va
Uesana. A¡¡..Carem el bus de ¡.,., 8.20 en direcció Sant Uoren~. I...n tomada sera a peu. 
F.l preu del bus és de 175 peosclel<. Vocal~: Guillem Diaz i Pere l'ulazón, tcléfon.~ 714 
82 95 i 714 23 46. 

GRUP DE l\ltNTANYA 
• Dia 4. - Participació a lo VII Caminada de Guruodiola de Bergueda. ltine

ruri: Guardiola, Sant L101·en~. Vinya Vella, el Vilar, Uoc do LlenM, terre de Foix, cas
tcll de Guardiola i Guardiola de Bcrgucdit. Sortida a les 8 dol matí de In pln~a del 
scu 1\iuntnmont. F.l recorrel(ul d'o~'Uuny és d'uns 15 quilometl'es. Preu inscripció: 600 
pea•etes (inclou l'esmorzar). 

• l)ia ll. -Excursió u la serro de Rusa (&lrguedi\), lt.incrnri: Pont de T.li
nars, Sant Pero de Grau d'Escale., Gnlu d'Escules, la Crcu, 1<-s Colindes, Sant Cris· 
tbfol do Rusa, Grau de Vilamnlo., font del Puja~. can ValieUes de Busa, roll de can 
Ronettt i pool de Uinars. Excursló de 101 el dia. Despla~cnts o.mb eo<xes parlicu
lan. Vocals: Pere C-anlona i Baldomcr Parcra. telHons 714 80 47 i 714 2.6 76 TC$JlCC· 
tivament. 

• Dia 18. -Cicle l\lon tseny (XJJJ), Torre de Vilarmau. ltincrari: Viladrau (824 
m). font i vcinat de les Paitldt:s, e l Pujolar, Vilarmau, pla deis 'fions, torre de ViJar· 
ronu (1071 m), pla de Palomero&, ooll de llordoriol, corral de In Vila (1074 m), Vil>J
drnu. Sortida a les 7 del matf. lloros de camí: 3,30. Vocol: Ualdomer Parara, tclMon 
7l4 ~6 76. 

• Dios 24 i 25. - Excursló d'alta muntanya ni Pa llnrs Jus.sii (Vall Fosca ). 
Ascensió uls cims de Peguero (2.982 m) i Saburó (2.911 m). Pcrnoctaci6 al refugi de 
la Colomina. Vocul: Jaume TorrcM, wléfoo 714 55 42. 

• Die« 1 i 2 de julioL -Participació en la Travcssa Núria-Queralt., marxa de 
resiswncia pcr l'alu. muntanya. de 92 km. Per a lnforrnBdó: Joan Casbliva, tclCfon 
822 JO 72. 

• Din 2 de julioL - Excursl6 " la serra del Verd (BcrguedA). Gósol (1 .423 m), 
Santa Margnrida (1.550), ooll do Mola (1.815), porteU de l'Os (2.00&), cap del Verd o 
prot Novi ral (2274 m), ooU deis Bclitics (2.145), cap de PraL d 'Aubcs (2.244), Tres Co
llots (2.127), baga d'Urdet, pisLa, les Fonts (l.400l, Gósol ( IA~3). Oesnivell aproxima!: 
+970 m. ·970m. = 1.940 m. Ilores de camí: 6. Hora de sortidn de Cas tellar: 7 del matí. 
Violge nmb toLxes particulars. F.xcursió de tot el dia. Vocul: Pero Cardona, teléfon 714 
80 47. 

GRUP ANAlt-HI ANANT 
• Dio 4. - Participació en la Camin ada Popular de Guardiola de BerguedA 
• Di a 17. - Aque& dissabte es farii la cloenda de les acLivit.ats d'aquo,-ta tempo

rada del Grup amb un sopar a la Mola. Es sortir~ a les 7 de la tarda del local so
cial pcr anar amb ootxes fins al CavaD Bernat i d'allí es p(\jarA a peu a la Mola El 
menú sera el segücnt: Amnnida verda, monget.es seque.• amb botiforra i carn a la bra
sa, músic, pa torrat, vi, aigun í co~. Una vegada finulitzat ol sopor es baixarA a ¡:..u 



a buscar cls ootxes: per nqucst motiu cal que cadascú porti la aeva llantcrna. Vocal: 
Jaume Font, toiOfon 714 56 76. 

GRUP DE FOTOGRAFlA 
• Dia :JO: - Finalll.za el tennini d 'adm.lssió de les foto¡¡rnlic• del segon trimestro 

del X concurs anual. Recordem que el tema obligat és «Les fon ts de Castellar» (ur· 
baoes i rurals) i que les fonts hauran de ser identificables. En el propcr butlletí ja us 
podrcm <tir el dia 1 lbora del >-..redicte que, com sabeu t.ot.&, ~ púbtic i es fa aqul al 
Cenlre al local social 

NOTICIARI DEL CENTRE 
PLACA-HOM.ENA'I'G E PERA L'ESTEL 

AvanC<'m que el proper dia 16 do julio! anirem a ooJ.locnr una placa·homenntgc 
a I'E$tel :\lontJior UcixA ru canaló de la IJaridana <Sorra dcl Cadl). En el proper but· 
Uctf us en donarcm la informació. 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DEL PASSA'f MES D'ABRIL 

ENTO.R.NS DE CASTELLAR 
Dia 1: Castellar, snntuari de l'&olo¡¡io (Gnllifa), Creu Sa Cb1>ia (cim del Farell), 

Guanta i Ca•tcllar. Jo..,p i Jo!\Cp Sors. Dia 8: SanL Lloren~ Savall-Gallifn, pcls Plans 
i Sant Sadurnl. R. Vila, .J. Torrens i ,¡ So,.,. B. Dia 1: Col! d'F.stcnalles, caoalffi! SE 
a la capella d.- 1\!ont.oerral. turó dels Cortins. bretxa i Mnl Pas de la canal del Sec:, 
i rewm pel coll d'Eatela. J. M. Torras junt amb ~!arta del Ruste, David Torras i ftmiell. 
Dia 12: Alúnn d(\l Sn.lari, sot de le,; Tcixon~re!:!, Esquena d'A.t;c. revoh. de In Guineu, 
::ieBta de I 'Ar~. CUI"'<Otl dels Gincbrcs, Morral d'cn Bcns, turó de ooll Prunera i re
torn pel• (:.:.Con•. ,J, M. Torras. Din 1 ~: Pont de Vall-llongn, coll de les Cases, ormita 
do '!tnt Jsclc i SnnLa Victinia, font do l'Adou, casa Llob~Ltl i rot.nrn . • Josep Pall~jh i 
Sra. Día 20: Creu Sa Copia (•1 Fnrcll), '!'re• l'ins, puig do la Creu, Ca&tdlnr. J. S. 
13adia. Día 22: Ca•t~llar. la Mola, ~1onkau. Sant Uoren~ Savall, Cadafalch, Ca•~<'· 

Al Morral Gran, en l"c.x.eu.rsió del Grup Wa.ntil. 
Foto: GIÜIIém Dlaz 

llar. J. Pons.. F. SolA, 
M. Alfara, ,J. Soro . 
• Jo!ICp Sors, R. Fnkó 
1 B. Hasterrctxeu. 
Dio 22: Ca•t~l l fll', 
Cadtúillch, Sant Llo
ren~ Savall i ret.orn. 
,J. S. Badia. Dia :l.'l: 
Sant Lloren~ Savall , 
els Plans.. Sant Sa
durrtí de Gallira ,J 
S. Badia. O in 26 
Gr!Ulera, coll de Mil 
homcs, Vila-rúbia, In 
Sala de Sant Llogari, 
el Girbau de Buix i 
retoro pcl Girbau de 
Dalt .. J. PallejA, junt 
nmb 8 socis del C.M. 
de Terrassa. Dio :10: 



Els Tres Címs: Castellar, eb Pnls, Catafau, pla de 11!8 Forques, Sant Sadurní do 
Gallífa, Gallifa, riera de Sant Scbastiá, la Vda, el t 'arell, Tres Píns, puig de la Creu 
í Castellar. 3ó ktn. l. Cu.bedo, V. Gandía, P. Clapers i M. Gcrmil. 

CRUP DE MUNTA...''iYA 
Día 5: Coll i sant.uari de Cabrera, ooll de Brarn, pla d 'Aiats, mn.,in d'!l.íats i re· 

wrn . • loscp Pnllcjii, jtmt amb 9 BQCÍS del C. M. í C.E. de 'forras.•a. Día 9: Travcssa 
Cnstcllar • Monestir d e Montscrrat {32 km): Josep M. 'l'orrns i 34 persones mé•, 
d~l C. E. de Castellar, del Scmn, del• Rombers Voluntaris, cte. Din 9: Font de l'assavct.s, 
I'Aveteda, turó de I'Homo, les A¡¡udes, turó de I'Home i reLUrn per la fagcda Gron. 
Mnrcel Germa, Jawne Torreno, Rnmon Vila, 'l'omio.s Mañoso, Frnncese Homagusa, Joan 
Bruix, ,Joan Muntada, Viwn~ Candia. Daniel Renom, Joo;ep Pono, 'l'eresa M. Dalzira 
i el \'oc:al Baldomer Parera. Dia 11: Andorra: Ascensióal pie de Casamanya S. f2.70'l 
mi, pa.sanL per roll d'Ordino (1.981 m) i costa del Uorer. R06er Anlúnez i Josep Pon11. 
Oin 12: Llin8.r.!, ooll de la Tra\'CSM, el GraueL, cim del Cogulló de la serra de Turp 
(1.607 m) i l'<ltorn. Josep l'allejil i scnyora. Dia 14: Collet de Lord, balmes del Verger, 
snntuari de Lord í rclorn. J. Pnli~Já. Dia 15: A .. "CCn•ió al pie de l'Estanyó (Andorra). 
Aquest c:im és l'únic de més de 2.900 metrcs que no és frontercr i pcr tant estA al 
mlg rl'i\ndorra. És un mirador oxcopcional. ltinentri: Bordeo do Mon(Camp (1.850), to· 
rront de Montcamp, costa d~ ll<>ea Negra, coll d'Arenes (2.640), c•-osta de J'Estanyó, 
t>lo de I'Estanyó (2.912), coll de Riu (2.440), vall de Riu i •-elorn a les Borde• de 
Montcnmp. Fenan i Ermengul M<Lrcos !UES) i Jo.sep Pons. Diu 17: Visita a l'estació 
cl 'eSquí de Cbamroussc (Fron~R), des de Saint Martin d'Uri11¡¡e, amb asccnsi6 a In 
Creu de Chnmrous..-e (2.250 m). Anna :\1. Pallej~ i Josep ~1. Torras. 

En el 
elm del 
Turó do 
l'llome 
Foto: J . 
.Muntíldu 

CA.MINADES 1 )WlXES 
J)ia 2: 1X Caminada de Bnl.sarcny (18 km): Castcll de Rnlsareny, collet del 

1\ndó, església romiurica de Sobírana de Ferrans, la Scuva, serrat del Mauricí i Bnl
oa:rcny. l. Cabedo, M. Gcrrnll i .J. M. Torras. Dia 6: IV Cursa Cientifica de 4 ho
res, pels jardins de 11!oopital do Sant Pau, a Barcelona. J .. M. Torras va fer-bi un 
total de 35 km. Oia 14; V Caminada Barri de les Font.s, Olot (18 ktn): Parroquia 
de les Fonls, can Gambot, església de Batct, can Siln, font Filia. ma.~ Palou, Sant 
Co•me, mas i turó d'Aigunnegra (605 m), les Cols, mas 13crnal, la Clapera i Casal de 
les Fonts. Josep M. Torras. Oin ló: 3a. Caminada Popular Vall de Lord (Sant 



Llore"l,! do Moruny10): Sant Lloren~ Sant Uci, elo turaLS, prat Formiu, ooll de SMia 
Creu, la Poclra, els Paqüets i Sant Lloren~ 15,6 km. l. Cabedo, R. Faltó, V. Gandia, 
~1. C'.crma i Joscp M. Torras. Dia 16: X Cuna del Balcó do &Uedonne 16ii km), 
entre lea poblation• d' Allcvord i Uriage, n prop de Grenoble (Fran~aj. Jooep M. 1'o· 
rras, en un toLa! de 1.200 participauts. Dia 17: Gna. Caminada Po¡>ular d e Moni6-
trol de Caldcrs: Font del Rcig, mas Saladich, font Marta, lo Datzira, els Sor~. lu 
C'.oma, gurgs Rlnus i pedreros do Pomanyá. 18 km. P. Vives i M. Ccrma. Dia 23: XVDl 
Embardissada de la Garroto, del C.E. Olot (22 km): Bcuda, can Ueona, Coma de 
Roure. cim de )1alvei (1.027 m), coUoda, balma i 'l'<io;.oa d'Espinau ( 1.089), pla d'Estanyo, 
puig de 1'ornaello (1 .064 ), coll de ,Joncanat, els Saiols, pla de Solls, runes del moncs
tir de Sou~. pont de la Roca Pastora, camí de Snlve Regi na i pedreres de Beuda. Pera 
Clapés, Vioen~ Gnndia, .Marocl Gcrma, Jaumc Torrcns i Josep M. Torras. Dio M : O 
Volta pel Collsncabra (22 km): L'E!!<!uirol, mas Arquerons, Contonigrbs, pla d'Atdura, 
masia de la Caud, font del ~oU, camí del• Eno.morats, CanC.Onigros, riera de les 
Gcrges, la Foradada, el pont romAnic i !'Esquirol. Joscp :\t. 'forras. 

ESPELEOLOGlA 
Dia 29: Avene d e la CnSil Nova. -lOm.p. Anna i Jaume J' onl. 

ESCALADA 
Dia 12: !toca del Tap de la Botai les tres agullctes del Morral d'en fi~ns, n 

Sant Uorent . . Joscp M. Torras. 

BICICLETA TOT TERRENY 
Dia 2: SorLida de Castellar, Cntafau, coll Monncr, can Sallent, casteU de GaW

fu, fon~ do los Maioles, ln Roviru, c"OIJ de In Roviru, Sant Lloren~. la Rusqucta, Ciata
fau i Castdlair. :12 km. P. Simon. Dia 15: Sortlda de Castellar, ROJTa de Palau, Scnt
anenat, scrra Uarona, Palau de Plegomaru, can Conool. Mollet, Martorcllcs, can Girona, 
font de la ~ler-00, ooll de la font del Gu· 
rri, coll de lo font de la Cera, coll de Clau, 
Teiá i plnlja del Masnou. l!etorn pcl 
mateix iLincrnri. 79 km. P . Simon. Uia 16: 
l:lort idn de Caslellar, Tres Pino, col! de la 
Bassa Roja, ol Farell, pedrera de Caldes, 
Guanta, can MonLllor, can Pedrói Caste
llar. 28 Km. ,J. :\tassaguer i P . Simon. Dia 
23: Sortido de Cllstellar , Catafau, Sant 
Lloren~. Salaallassera, el Salomó, I'Ar· 
mcngol, Vilatcrsana, Sant Lloren~. Cata· 
fau .i Casc.ollar. 45 km. R. Clupers i P. 
Simon. Uiu aO: Soa~ida de Csa.ciiM, Cata· 
fau, Sant Lloren~ Vilatcr.ana, l'Armen 
go~ el Salomó, l'Armengol, Sant J.loren~ 
Catafau i Ca~llar. 42 km. ~f. Manyosa, 
E. Maroo, D. Castillo i P. Simon. 

ALTRES ACTlVlTAT S 
Dia 2: Col·laboració en l'organització 

de la Mlirxn Infantil de l'Anoia. Josep 
Sors O., Vcrl>n.ica Casado i ,Joan )font.ser 
ral Dia 2: Col-laboroc:ió en la 3a. sortida 
col·lcctiva pera nctcjar camins deis rodals 
de Castellar. Hi participaren una quinze
na de socis del CEC. NeWJunt. c.amins. Foto: GuHlcm Díu:.r. 



¡M u· NHT. A 
~~#•u 
~-_;¿~ 
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Jlrimeres marques 
en material técnic 
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./ SENDE.RISME. 

./ EXCURSIONISME . :';: ''· ,, . 

./ ESCALADA ~ ,· .. 

./ ALPJNISME ~-$.' 

./ ESrELEO ' 

./ BARRANCS :·. 

C a l de r ón, 92 - 0820 1 S A BA.D E L L: - Te l . ·72779 ·7~ i 

WATI:r- ART 1 MÚSICA 

Telefon 7 14 55 71 
SANT PERE D'ULLASTRE, 9 

PIANOS, ORGUES 
1 TOTA CLASSE D'INSTRUMENTS 

FACILITATS DE PAGAMENT 

VENIU 1 HO VEUREU 

FADERS, S. A. 
FABRICA CIÓ 
DE MATERIAL 
D'ESCALADA 
1 A LPINISME 

Poligon Industrial 
Pla de la Bruguera 

Carrer Barcelona, s/n. 
Tel. 71 4 66 11 

CASTELLAR DEL VALLES 

Propa Domestic Industrial 
RARSA 

Av. deis Fruiters, 1 

CASTELLAR DEL VALL~S 

lnstaHacions i subministraments 
gas propa 

Concessionari oficial 
de Butano, S. A . 

Reparacions i condicionament de tota dasse de vehides 
VENDA DE COBERIES 

Passeig, 72 - Telefon 714 51 91 - CASTELLAR DEL VALLES 
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~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 


