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DESITJA A TOTS ELS SOCIS, MIICS 1 COL-LABORADORS 

UNES BONES VACANCES 

El Grup Infantil a dalt de la Mota. (f'oto: Guillem Diaz.) 



ELS CINC CIMS 
El 7 de maig proppassat tingué lloe In scgonn edlció de la prova de resistencia per 

muntonya Els cinc cims, que aparegué per primera vcgoda en el oostre calendari d'ac· 
livitats l 'any 1993 í que s'altema amb la prova Mat.oplls • Castellar, efectuada per 
primera veguda el di a 14 de juny de 1992. Són ambdues provcs, ca.<;Ualment d~déntica 
llargada, un¡¡ ó2 kms. apro:rimadamcnt, que des drl seu inici ban merescut l'acreptació 
d'un crcixcnt nombre de participants, tant !'una com l'nltra i nny rera any, del.s quals 
no en doou~m ara aquí xifrcs concretes que potser cun~mrieo u.! lector de les quals, pcr 
a1trn bond o, jn se n'informA i divulgA en el scu momont. 

Aquestes proveo forcn pensades i iruciades arnb lu idea que fossin dures, de resis· 
iknci!l, ospe<:ialment dedicados als soeis i castellm·enc~ en l(llneral amants de l'osport 
dur. n·euca. no obstant, logicament es clivulgñ propn¡¡ondn fora de la nostra vila. Des 
d 'un principl ha estat sempre una agradable sorprosn, que !lfortunodrunent es mant.é i 
augrneota, el fue. d!! constatar una nombJ'O!=Ifl. pru'ticiptlció fora.na que dóna gruix. en de
finitiva, al totnl do porl.icipants. llem, pero, de subrotllnr omb sntisfacció que el nom· 
bro de parlieipiU1ta Jocals és fo~ impcrtant en nombro 1 diver•it«t. 

El Centre, sompre amb vocació de servei a Castellar, ~s conscient que aques~ ti
pus d'actlvitats no 86n pas massa conegudcs d'uno bonn part de convilatans. Aquesta 
dcsconcixcn~n no ens és causa d'eslranyesa ni prcocupnció. Com o creadors d'aqueSLes 
proves i sabedors de sempre que l'cxcurnionisme no és pas un e>opcrt massa participat i, 
per tant. que marx<>! d'oquesl ni'-eU no són pasa l'obaM de gairo nombre de persones, 
incl~nl·hi, en ell ehs mat.eixos excursioni&e!J que, essen&. uns grWlS excursioni.stcs, no 
sen ten cap incUnnció vcrs aquesLa modalital d'excursionismc vcrament dur i que man
ws vcgn<lcs per als que el practiquen porta el que en diñem l'cstigma de sacrificat. Amb 
aíxO volem dir que entcncm pcrfectamcnt totes les dh·erges, i fi.ns i tot contriiries, opi
nlons i posturcs que les marxes de resistimcia poden suscitar. 

Assumit d'nntuvi el possible rebuig d'algun sector, la creixcnt porticipaci6 ens esti· 
mulo, no obet.ant., tt. continuar. Quan a l'arribndn oqur nJ Centre, d.iven~os participants a 
Els cinc cims d'cnguany, malgral eliOgic i natural c.unsumcnt, dcdicaven un.a -creiem 
que Etinoor&- elogü; a la prova i s'acomiadavcn dosprós omb un entusiasta .. fins l'any 
que ve! .. , és btm veritat que c]s organitzndors se senLien conWnb i afa1agats. 1\'(és qunn 
los poroulc• d'elogi proven.ien de participants quo s6n gaircbé especialistes en aquests 
l.ipus de proves i que, pcr tant, són portadors d'un bagalge d'expcriimcies notablement 
nodrit en oquest carnp de l'exc-ursionisme. D'clls vcritoblcmcnt ee J>Ol clir que són els 
nostrcs millor& cñtics peró. ateneió!. les dels castellaroncs, pcr n nosnltres, són les que 
veril.ablemen~ pesen i ens estimulen. 

No en& allnrgarom gaire més. Aquesl escrit ha cstat conccbut &implement per tal 
d'expressar i fer part{ccps a tots els soeis la nosLra lltlt.iJfacció per la bona arollida i 
execf.lcnt descnvolupament que Els cinc cims han ossolit. Or¡¡nnitzar aquesta preva ha 
CO!!tat mol tes ho""' de feina i dedicado d'lln no pas m8888 nombrós grup de socis; ells, 
de la tasca feta, mwgrat que hi ha, scguroment, moltC11 imperfeccions que s'hauran de 
subsonnr en el futur, se'n semen satisfeta ja que consideren que proves aW prestigien 
el Centre i donen a ooncixer els nostres bornes entorna tcl clivuigant, a la vegada, el 
nom í la ubicnció de Castellar. 

F.ls óltims mots han d'é!!Ber amb j usticia dodlcat& nls pnrticipanta. Ells, amb Uur 
p....ticipació cntusia.,ta són cls que, en definitiva, jus l.ifiquen i fan possible que provea 
d'oquceto foleó es puguin portar a terme. Nnturo.lmont fcm també extensible el nostro 
ro¡¡rncinmont ols socis que el clia de la prova coHaboron dosintcressadament en les di· 
verses tasques que s'han do fcr. I no voldrlem pas ol>üdar ws entuasinstes membres de 
RAdio Club Castellar, ja que scnse la sevn efica~ i competent coHaboració, aquestes pro
ves no nssolirien el nivel) que ara tencn. A tot.•, mol tes grllciee! 1 Jlns l'any vincnt que, 
en la scva tereera eclició, ens espera la Matagnlls . Cnstcllor. 



' «NIUADA DE CALANDRIES, 
POETES DE MA TERRA ... » 

A lJl memi>ria tk Mn. Cinto Vtrtlagu~tr tn tl seu 150e aniuersari 

Engunny, les lletrcs catalanes relcbron 
el 150~ aniveroari (~'olgueroles (ÜS<>na (, 
1846 • Vnllvidrern (Barcelona), 10-6-19021 
del naixomont de Jacint Verdaguer i San· 
taló (rnoss~n Cinto), sacerdot, poeta i escrip· 
tor rombntic. Fill de pagcscs hu mil• do In 
oomarcn de Vic, el 1870 rebé ordes sagrats 
exercin~ •1 Uat·g de la aevn aotraguejada 
vida di vcrscs tasques saccrdotaJs de Jcs 
quals ens un Pl:lrhm abundosament qualse· 
vol de les sovcs biografíes. 

Quan !antes plomes de tan alt nivell 
ens ha.n parlat.. parlen i ens parlaran en· 
cara d'aqueat eximí poeta, se'ns fa dificil 
confcgir, ni que siguin bcn poqucs. unes; 
Uniea que e.~l.iguin mlnimament a l'al~ada 
do la figura, do !'excelsa figura, que, amb 
amor i respeete. pretenem honorar. lnten· 
ten ésser, aquestes línies - no sabem si ho 
aconscguimn- l'humíl i sinccr homcnatgr 
dels excursionj!St.es c~~tellarencs a mosaEm 
Cinto, el ancerdot-pocto que tan meuvello
samont ho cantut la terra, la nostra tcrr11, 
la catulanu, la que els excursionistcs tant cstimcm, In que cll, nmb el doll de lo seva 
ins piració pooLica i profund sentiment, ens ha 1\judut a descubrir i respectar. 

AV\ti, en que les joves generacions d•cxcursionistos vnn nn·ibnnt i a.ssolint protago
nis mo, on uns momonts en que la poesia no é~ pas. poi.Ber, un valor gaire coneguL i va· 
Jorat, seria Í[\ju•t P""""" P"r alt tan eximia figura. El o que, jn més madurs, amb un lli
bre de m~n Cinto a les mans tantea hores dej<>iosa lecturu hem passat, cree que tenim 
el dcuro moral d1ntcntar que la scva obro no cnigui en el cul-<le·snc de l'oblit. 

L'estudi de la sevu oolossal obra poel.iea no é• pas el motiu d'aquest cscrit quan 
ni tan sois l'intentar-ho és al ooatre abast.. Gosem dir, oixo sf, que mossen Cinto és 
una do les figures oenyeres de la literatura catalan11. Aqul simplemcnt el que es pre
U!n é8 fer ben palés el no."lre agraimem d'ex~,rsionillt"" 111 poeta que tan merave!Jo
samnnt cantil la patria. D'ell podom dir que mantcs vegndcs pclegrinant, amb la 
motx:iUa a l'esquena per les nostre.s carenes i serraladcs, cns han ";ngut a la memOria 
frngmcnt& de In scva ingcnt obra tot albirant, n la vcgnda, ~ooes, contrades i paisat· 
gcs que cll tan b6 va copsar fent-ne poesía viva. 

Continuar esc.ri-.int amb la nostra més que modcstfssimn prosa, res no aportaría 
al que lant í tan bé s'ba dit de moasén CintA> i la seva obra. Pensem que Catalunya, 
ntn.lgrnt c l8 monumcnts, placcs i carrcrs quo m~sOn Cinto té dcdicats arreu de l país, 
encara li d~u, encarali ha dt! ret.re l'homenats.,re nacional cataJa que es mcrcix. Potscr 
ara en seria el momcnt. Les seves despulles mo•'tals traslladades a Vila Joana, a 
Vnllvidrorn, hl hauricn do tcnir un digno mausolcu, el que cll, com a figura destaca
da del país, es mereix. 

Si aanl Oernat és el patró deis exc-ursionislcs, ¡¡oscm dir que mossen Cinte n 'és 
el guia espiritual. Re\re-li .recordan~a i homenatge és de justlciu. Les oostres pobres 



paraules no basten. Quinos millor que les seves propios; un brcu frugment de la seva 
obra Conigó (cant JV, ·Lo Pirineu•), tan descriptiu, n'és un tasL formidable: 

De pu.ig en puig pel col! de Finestrelles 
s'tn(úen de Puigrnal o /'alta cima 
t«o la turo que el ""'" cor ~tima 
des d'ací el! veu en serres anejar: 
Olt>J i Vic, F.mpúries i Girr.ma, 
i o//á en lo cor de lnpanyola Morco, 
w Mon4errot, de quatre pals oom barca 
que d'Orier¡t la perla ens t.1e o portar. 
Un gran orbre ajogut é< lo Pirene 
que mira su bfUIICtJdes poderosos 
csbadio.r-l!C de. Va/encio a Rnse11, 
tmtnteixir·IJC amb aerres i lw'OrJa, 
on penja, com se$ flon immu•ttiblu, 
la blanquea caserie11 i ~ilalgt-8 
i. més a prop del c.:-el, los ermitatges 
qu1 Pll !temblen., alll ,Jalt, los escaloiUI. 

De lo muntonya dcm lo Segro brolla 
va11 a Toses florit i al Pla d'Anj·ella, 
on /roba {lo,.. la pelonera abe/la, 
re¡¡olh<sia ba/$dm.ica l'anyell.; 
i, cum jai que per mns se d.{tixa L•t?ttcl1r, 
a llur <:<1rro.,sa d'or l••patl/a abaixa 
I'Alp gegonlí, que uno pineda (oixa 
com cap ck monja en cercle dt cabe/l. 

Lo Clol d~ .Woixeró L·erd611 i ombriuol 
d~ IJ08 ave/& i pin• entre les brunque~ 
IOIJ veu. patt&or, com. du.es pertliu..s blanques~ 
<k /'este•il Cadí per lo crestall, 
on lutrdmpol Ú!ord per re{rigeri 
troba sol$, amb lo liquen de l'oltura, 
les perles de lhurora r: /Qigucr pltt'(l 

de la {ont regalada del Cri.<tall ... 

NOTA DELS ORGANITZADORS 
DE LA CAMINADA POPULAR 

DE GUARDIOLA DE BERGUEDÁ 
De vcgadeo, cls desitjos d'aconsegu.ir un objcctiu no arriben n coincidir o.mb el 

que pnssa en l'(lalitat i , no cal dir, que és el que ons ha pnssat a nosaltrcs aquest 
any. Aquesta no és unn nota pcr justificar res, pcrll sí que vol ser una cxplicació, ni 
que sigui superlicial, per tal de poder comprendré nlguns dcsajusto8 que es van pro· 
duir en la dan-era Caminada. 

En primer lloc, lamonLem que no s'hagués !'()gut accedir fficilment al Luró on es 
troben les poqucs restes del que va ser el castcll de Guardiola. La .selva. que s'ba 
rormat requería una neteja impartont que, malgrat estar pl'(lvista, no va ser passible. 
A darrcra hora es va decidir que no era prudent un nccés mossiu i es va dcixor com 



opLaLiu, mttlgrat LOL. Per aJera banda, els darrers quilomotres do In Caminada no van 
estar mMM bcn pcnsats i no van tenir precisamcnt bonu II.<"Ollida; és logie. Es van 
improviuar i, per probl~mes de ooordinaeió, no es va fcr res pcr con-cgir-los. 

Dit aix.o, tamhé volem explicar que tampoc u• vam poder oferir el tradicional 
esmor7ar; en nque<;t cru;, la prudencia i solidaritat amb els pobles del Berguedlt que 
rany pllli!Jlt van patir rigon>SOS roes, van aco~llar que nosaltres 00 en féssim, tol. i 
que la pl~a que va caure en aques~ periode feia que el ri...: d'incendis ros bnix. Espc
rem la VOf.trn comprensió. Només en.~ resta agrair la mru~:üva assistkncia deis amics 
de Castellar que, com cada any, ens dóna ía.nims per seguir ~nd~,qinl. Esperem que 
en la propern ocasió, aprenent de les cxporiencics vi!!CUdes, podcm oferir una mol~ 
millor Cnminndn Popular. 

A 'rovcuro. 

PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 

Jullol d:e 109G 

Fina el dia 3 
1 i 2 
2, diumcnge 

Del 6 al 16 
9, diumenge 
!l, diumenJ!') 

16, di u mcnge 
22 i 23 

29 1 ~o 

' 1\ gOfJL !) i 6 

Setembre 2 i a 

M6!1 inlormació 
• l'aparta1. de 

Ruta d'estiu pel Pirineo Grup Pro-juvenil 
Participació 'l'ravessn Nória • Qucralt Grup de Muntanya 
EXCIU'3Íó perla serra del Verd Grup de Muntanya 
Ruta d'estiu pel Pirineo Grup .Juvenil 
Excursió a la scrra de Madres Grup d~ Muntanya 
Sortida sorpresa Grup de BIT 
C-oHocnció de placa a la sorra del Cudl :\oLiciari del Centre 
Excursió d'alta muntanya. Pall!ltl! SobirA 
All<--eosió ttls Encan tata Gn1p de Muntnnya 
Excursió d'alta muntanya. VaJJ d'Est.6t1. 
As<-eosió al Pie del PorLilló d'Oó 
F.xcursió d'alta muntanyn 11 Andorru. 
Asceosió al Coma Pedrosa 
Excursió d'a.lta muntnnyn 
o l't\lta Cerdnnya (Vall de I'Estnnyetl 

TENIM NOTÍCIA DE ... 

Grup de 11untanya 

Grup de Muntanya 

Grup de Muntanya 

• Caminados i 1\larxes. - Dios 1 i 2 do jutiol: TruvCSl!a Nória - Queralt. 92 
km. ;..1orxa de resistencia pcr !'alta muntanya. lnfonnw:ió: teiHon 822 10 72. - Dia 1 
d'agosl: Puig-rcig. - Oia 6: Moianes. 20 km. - Oia 16: Caminada Popular de Gósol 
i de Sant Fclíu do Codinos. - Oía 20: 'l'aradcll. 11 km. - Dia 22: ¡.;octuma de Sant 
Foliu de Codincs. - Dia 25: Nocturna de Santa BuM(Jniu. 10 km. 

• Canúnant p er Senders. - Día 7: 'l'ram La Gnrl'iga • Snnt Cristófol de Mon
teugues. 29 km. (PR C-33). Org.: C. E. de 'l'crrnsM. 

• ll.al·lis d'Alta Muntanya. - Oies 1 i 2 de julio!: Ordino·Ransol. - Dios 8 i 9: 
Peguera·MnincJ·a. - Dio 16: Estonys Gémonn-Bc!tibcn·is. 

• Travcssa Montserrat - Reus. 100 quilomctrcs. - Oies 2 i 3 de sctembrc. 



L 

ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MESOS DE JULIOL I AGOST 

GRUP INFM"TIL 
• Dies 8 i 9 de jt~iol: Acampada a Catafau 
F:l wvendres <lia 7, o los 10 del vesprc, s'haura de veni r n llog-ar le~ tendcs i 

enll~•tir cls darrcrs detillls do In sortida. Lit progrnmnció 6s lu ,;eglient: 
Diasnbte: Marxarem a pcu cnp a Catafau, n los 4 de la t.u·da. A les 6, més o 

mcnys, muntarem les tendes. Oesprés, tcmps lliure lins n l'hora de w por. 
Diume11~: Xocolata per a t.OtR. Activitats re<!reativos. Enlairada d'estels guiats 

per en .Joscp Uinare3 i jocs llns a !'hora de dinar, en la que hi baurnn sorpreS<'S. ,\ 
In torda, plegar l<!ndes i temar a casa. 

Pcr a més informndó: Paula, tel~fon 714 22 06. Guilll!m, 714 82 95. 
Amb aque."ta sortida llnalit:cm el curs 1994·95. Pcri> us emplacem al 1;; de sclem· 

br~, quo fnrcm la reunió p<eparatbria del curs scgüent. A ¡.,. 10 del vesprc, al C..nLre. 
Que Ungueu bones vacunc<ts í us ho pas"'-'u molt M. 

GUUP PRE·JUVEN1L 

Ruta d 'estiu 
Aque•t cstiu es durA a tormo la ruta del Gn>p Pre.Juvenil del CEC pcr les ''alls 

d(\ 'Núria i Coma de Vaen. Aques.t.tt n.~ta tindril una durada do vuit dics, del dillunf> 
26 de juny al Wlluns 3 de julio!, i e;tii. oberta a tcts els ooig i noics de 12 a 14 anys. 

El rewrregut oornen~" J'albcrg de Núria. e; passa pel Torreneules (2.731) i s'ar· 
riba al refugi Manelie, rerentmcnt re~launn. 1\ partir d'aquedl refugi, pujarem al 
Rn.;timents (2.88ll i ni Balandrllu (2.679). finalment tcrnnl'l'm a l'alberg de :\úria i 
bwxur•m a Queralbs. 

GIWP JlNENIL 

ll.uta Estíu '95 
l.n ruta d'enguany &ero d'onze dies, des del 5 fíns al 15 de julio!, i el programa 

gt-ncral és: 

Oía Rccorregut 

r. t\Jsina GraeUs (bu•l · Bocll Sud del túnel de VieUa • Jkfugi de Mulleres. 
6 As<...,nsió al :0.1uUer"s (3.010 m)· Bosc de Conanglcs. 
7 Bosc do Conangles • F.st11ny de )IJar. 
6 F.stany de Mru· · llcstn.ncu. 
9 "Panxing• a Restnnca. 

1 O Ascensió al Montnrto (2.830 m) • Campamenl de llcsRCc. 
11 CWllparocnt de Heasec · i\rties . Pla de Beret · Montgarri. 
12 Montgarrri · Alba d'lsil. 
la /\loo d'lsil · Estcrri d'Ancu. 
14 •Pii.nxing> a Estcrri d'Aneu. 
15 Tornada amb I'Aisina GraelJs . Tren fins a Sabndcll · Vallesana. 

F.l prcu d'aquesta ruta sera de 18.000 pts, tot inellle. Per a més informació, tru· 
qucu a Dani Sagrera, tciCfon 714 55 53; Mnrc Paul, 714 ú6 59; Scrgi Pich, 714 41 73; 
,JoM Avellanedo, 714 89 88. 



GRUP DE MUNTANYA 

• Dio 2: Serra del Verd (Bergucda): vósol (1.423 m), :Santa Margarida, coll 
de Mola, p011CII de l'Os, cap del Verd o prat Nnvirnl (2.274 m), coll deis llelities, cap 
de Pral d'Aubcs, Tres Collels, bogn d'Urde~, Les Fonts, G<JsoL 0<-snivell: +970 -970 
m. = 1940 m. llores de crunl: 6. Sortida: 7 del matl. Dcspla~aments nmb cot><es pur· 
ticulars. Excun<ió de tot el día. Vocal: Pcre Cardona, tclCfon il4 80 47. 

• Dia 9: 8xcursió a la scrra de Madres (Ailu Cerdanya 1 Cunflent 1 J.lcngua· 
doc). ltinerari: coll de C...nsA (1.776 m), ooma de Pontils, roe de Madres (2.469), roe 
Negro, fool d• la Perdiu, roe deis Gorgs (2.31)2), coll de Censa. Uosnivclls: + 800 • 
800. llores do cnnú: 6 {aproximndament). Exc-ursió de tol el dia. D~spla~ament amb 
cotxes particulnrs. Vocal: Jaumc 1'orrens, telelon 714 li5 42. 

• Di...,. 22 í 2.'1: Excursió d'alta muntany.l al Pallars Sobinl. Di.,;abte: Despl~a 
mcnt amb cotxes particulars tins J::spot. Pcrnoct.ació al cAmping Sol i Ncu. Diumen~: 
i\seenaíó als Entonlats {2. 74 7) des de l'eslany de Sont Mauríci, ruta """'la vlllle ta Seco 
i coll dcls Enc¡¡ntals (vía normal). Oesnivclls: +800 ·800. Horcs de comí: 5. 

Vocal: Juun1c 1'on-ens, tclbfon 71155 42. 
• Dies 29 i 30: Excursió d'wln muntanya • lu vnll d'Estós. Oi•snbtc: Despla~a· 

ment amb cotxes parüculars fins n Benas {pont de Cuera) i ítíncrari a pcu fins un 
xic pcr dllJDunt de In eaban• de Turmo. Honl>! de comí: 2 . Ile:;niveU: •6;10. Pernocta~ 
ció amb tcnda. Díumenge: Asccn~ió al pie del J>ortílló d'Oó (3.(160). Oesnh·cll: • 1.2'.!0. 
Hores d'a..,.,nsió: 3 i davall>tda ''CN< Tur mo i Pont de Cuera. De•nivcll : -1.850. llores 
de davnlladn: 4. Vocal: Jaumc Torrens, telcfon 714 55 42. 

• Die• ó i G d'agost: Ex cursló d'nl ta muntunyn n Andorru. Disonhte: Sor tidu 
omb ootxes porticulars ver. Arin~al. ILinerari a pcu vers Aigücs ,Junte• i estany de 
les Truite•. Pcmoctnció al nou refugi de Cuma PcdrnM. Oiumenge: i\'leen~i6 al cim 
de Coma Pcd1"0611 (2.9421 í davalloda. Desnivcll: +6!>'2 • 1.442. Hores de camí: 6. 

Voc:al: Jau me 'l'orrens, tclHon 714 55 42. 

• Die• 2 i 3 de scwmbre: Excursió d'alta muntnnya a l'Alw Ccrdanya (vall 
d9 l'l;;stt<nyct). Pornoctació tunb tcndn. Uiurnen¡,'ll: A!\Ccnsjó al• pie.• del lloc o Maluzn 
(2.774), torre d'lln Xillen, pies d'l!;ina i Nou Fonh i davallada pel ooll Bcrnat. Ilol'\>o 
do enmí: 8. Vocal: ,Jaurue Torrcns, tcléfoo 7146642. 

GRUP DE B'IT 

• Dia 9: Sortida sorr>resn, nmb caire de clocnda lins pa.<.aMs les vacancc~. 
No cal portor esmorzar; a la meiluL dt•l rccorrcgut unirem a fc•· ·llO umb tauln pnt·cuJa. 
3r. km. Surtida a les 8 del matr del pati d+.'l CEC. !nform>~ció: 714 86 94. 

GRUP DE FOTOGRAFIA 

• Dia 1: Vercdicte del U trimestre del X Concurs de fowgrafin en color, per 
membres del Ocpartament de Fotografia de les i\grupacions Karcf-. Giralt. 

El vcrcdictc és públic; us osperern a tots. Ho,·a: les 10 del vc•pre. 

Notes 

• En aquest butlletf us adjuntcm les bases del Concurs de la F~sta Major ..Jonn 
Riera». que aque•t any no ~s puntuablc pcr al concun< trimestral. Cum cruln any, ens 
trobem que per poder exposnr les fowgrafies durant els díes de la fusta major , anem 
justos de dates, peró es dóna aquesta circumsthncla i no bi podcm fer res. 

• 



Pcr abro us recordem que la dala límit d'entregu és oJ dio 3 de setembre i quo 
el tema és Lliure. 

• Rccordem que el ITI trimestre d'aquest any es recull o Onal de setembro i que 
el tema és Rctral 

• El Crup de Fotografia dcsitjo unes bones vacances a lothmn i unes bon~• foto· 
grnfics per participar en ela nostrcs conctl.J'SOS. 

NOTICIARI DEL CENTRE 
La placa per a J'Estcl 

El dia 16 Lindrii lloc la sortida a la serra del Cadi pcr a portar-bi la placa en 
reoorda~ do lo nosLra amign i oonsOcia Estcl :\1ontllor Ucixil. 

F.l despla~ent es far~ amb cotxes parlic-ulars. Sortída del Centre, a les 6 dd 
matr. Es comen~arA u cwninor oom a milxim a les 9 del mat(, de da,•nnt l'església de 
Qucrforadat. Hores de caml, 6, aproximadament. fins lo tortera el camí és bo; d'nqtú 
nns a mig éanaló, lloc on os posnrll la placa, l'itinorari W dificultnt. Es podria optar 
pcr quedar-•e a una font que hi ha al pcu de la tartera, lloc on probablement dinarit 
tothom. És una excurl:lió és de tot el dia; per tant, cal pvrLnr c,;morzar i dinar. Pcr n 
més informació, truqucu al 7l4 76 97. 

McdaiJes VII Caminada Popular 
Han transeorregut dos mi'90II des que ringué Uoc la Caminada Popular d'engunny, 

a l'ncabament de la qunl e.. feia lliuramen~ de la mcdalla·reoord de pamcipació aJs 
que hi prengue"'n part l'ony 1994, i rcstant encara pcroc>n<'S que no han vingu~ a 
rcoollir-la. els recordem que poden fer-ho fins el dia 31 d'agust. 

Rls que en aquesta dato no l'hagin reclamada, d Contre entendra que hi renun
cien i en disposarO lliununent, no nt.enent, si aquost éa (1( wu pnrcr. cap petició fCtn 
foro do tennini: o sigui , mó~ endavant del 31 d'ttgUSt. 

Voealia de l\laterial: Estlu 
~1 lloguer de material rcstaril tancat tot el me• d'agollt, cxcepte els dies 22 i 29. 

Crñcies i bonos vacances! 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DEL PASSAT MES DE MAIG 

GRUP INl'ANTIL 

Dia 28: Dinar a la Mola . Estove Carné, .Marc roacuttl, Sara Gandia, Arnau 
Puln>ón, Marta i Caries Dfal, Maree! Adrobau. Marta i Albo Alronso, Forran i :\-laria 
l'ichel, Oriol PapeU i Judit f'arell. acompanyats de 12 adulto. 

GRUP DE .\IUNTAI\"YA 

Entorn.• de Castellar. - Dia 6: El Girbau, ooll de Grua. gorg del General, coll 
de In Castellassa, canal del Silenci i retorn per les Escales. J. M. Torras.- Día 9: 
CMtcllnr, can Ramoneda, CIIJl Qucr. ean Comadran, can f'aixero. camp de Tir, Cas-



El Crup Anur-hi Anant, a1 pla deis Cinebrons. tFO(o: ~p M. 8 i.05Cal 

tellar. V. Candia, J. Carbó, l. Cabedo i J . Sors D. - Oía 10: Coll d'Estenalles, turó 
de Montcau. coll d'Eres, cnrenn del Pngés, pln deis Giuebrons, i retom per la Scsta 
de I'Ar~. Anna M. l'allt"ja i Josep M. TorTas. - Oiu lO: Sunt Lloren~ Snvall, I'Armcn· 
gol, Granera, e l Galí i retoro. Josep Pnllejñ, junt amb 7 Rocis del C. M. de Terrns>n. 
Día H: 'l'ruvea<~a: Ca•(.,IJur, coll de Grua, la Mola, al Momcau, font del Llar, sant 
~loron~ Suvllll , Castellar. J . Torrcns. - Dia 24: Can Bogunya, el pi Gros, costa de 
Cnravall, CM Ramonedn, can Palau, l'alzioa Gt·ossa, ctlrl Quer vell, t'tule.s de can faixe· 
ro, ca n'Ametller, camp de t.ir, camí del !\•las i Caslcllur. J. M. Torras. - Dia 26: 
Revol~ del zig-~ag, Sant Pere de :1-fur, canal Fonda, el pi TorL, la Mola, coll de Lliri, 
Castellar. J . Hors B. - Dia 31: Camí deis :\lonjos, roca do les Onzc Rores, cls Quatrc 
Comíns, pi dul Vent, ooves de I'Hort deis Monjos, la l'tlola i retoro. Sebastia Soley i 
Josep M. Torrns, junt amb :\lona Casé i Rasa Mnrtlnrz. 

Altres excursions. - Dia 1: Traveosa matinnl del :\lon~ny (sortida d'entre· 
namentl: Mon~ny l62'l m ). oorral d'en Rovira, oorral d'en Oeumu.l, coiJ Sesbasses, 
leo Agudes (1 .703), pla d'cn Mon, Sant Man;al 0090), c:oll Prcgon, 1\Iatagalls (1.699), 
roll Formk (1.145). Ilegnña Basterret..ea i Jaume Torrens. - Oia 1: "lont.seny: Pros· 
pcc:dó do In zonn del puig de Vilannou. R. Pnrorn. - Dia 13: Mon~rrat; El Brue, 
can Jorba, caml deis f'ranccsos, Plccs de Llibrc, el Montgrc'>s, i rctom per la font de 
la Cadireht i el l'Oll de Moset. Josep M. 'I'orras, junt amb M. Llul'sa Rodríguez i Joan 
Nubioln, de lo Trepo Bruquetano. - Dio 17: LlOl'(lt de Mnr, plntja de Fenals, ermita 
i platjo de S!Ulta Cristina, i rctom. Joscp Pwlqjb, junt omb 5 socis del C. M. de 
Tet·rossa. - Dia 21: Sortida d'alta munt.anya pel Ripoll~e: Queralbs (1.180), pont le· 
llc•, les Ribo., les Marrados, pedró da Font Rubl (2.050), oomn da Vaca (2.010), tor· 
rent do coma de Vaca, ooll, cim de Torreneules (2.715), eoll, Nútia (1.960), crcu d'cn 
Riba (1.986), Queralbs (1.180). Total: 3290 m. do dCJ!nivclls. Bcgoña Bastcrrctxea, .lo· 
sep Mane! Martí i Jaume Torrens. - Dia 28: Montscrrat: El Miracle (680 m), CH 
1·2, drooera deis Aurons, coll de les Comes, Montgros (1.120), coll de la Salamandra, 



miranda deis Ecos (1.220), canal deis Micos, torrent de Migdia, coll de Migdia (1.032), 
font del Llum, camí de I'Arrcl, GR 7-2, el Miracle. lsidre Cabedo, Marcel Germii, Tomas 
Mañosa, Daniel Henom, J aume Torrens i Harnoo Vil.a.. 

CAMINADES 1 MARXES 

Día 7: 11 l'<larxa deis cinc cims. 52 km. Inscrits: 225. El prirner participan! a 
arribar fou Robert Quile.s, d'lntastrcll (11,51); els primcrs arribats de Castellar forcn 
Pere Clapés i Joan González {11,51}; primera participant en arribar: Teresa Roca, de 
Berga (13,Ui). - Din 14: VIII Caminada Popular de Cas tellar. Tnscrits: 661 pnr
ticipants. Els primers que arribaren !oren: 1r., Pere Clapés a les 9,25; 2n., Oriol Sa
grera a les 9,30; 3r., Xavier Estebanell a les 9,35. - Dia 14: XIV Aplec d e Catalu· 
nya de Vctcrans amb r.rarxa, a Vallcebre. T. Mañosa, R. Vila i D. lli!nom. - Dia 
14: V Caminada Popular d e Súria. 21 km.: Els ,Joncarcts, les Guixercs, coll de la 
Bassa de ¡,. C .. nal, puig de la Serra de Sant.s (613 m) punt culminant del municipi, 
ermita romñnica de Viladelhwa, cal Pa:;qual, la Tossa, cnl CavaJJer, torro dels l\·foros 
de Fusteret (s. XI), pla de 1{eguant i Súria . .M .. rcel Germit i Josep M. Torras. - Dia 
20: VIII Marxa Romiuúca de Resistencia. 80 km. a Navas . Viccn~ Gnndin, Perc 
CJapés i JO$ep M. Torras, junt arnb Jotdi Mangot, del Gimn~s Can PaJe~. - Di" 21: 
ll Caminada Popular de Sant Uoreny del Munt, des de Tcrrass.>. T. Cnbedo. -
Día 2 1: Xl Caminada P opular de Puig-reig, per la riera de M•rlés. 18 km. Ángel 
Gamisans, Franccsc Valls i Jv(arccl Gcrmil. - Dia 21: M'arxa Romilnicn de Navñs . 
V. Gandia, J. M. Torras i P. CJ .. pés. - llia 28: XVII Marxa d'Arenys de l\1ar, dita 
també deis Rials . 12 km. ,T. M. Torras. 

ESCALADA 

Día 13: Escalada a l\1ontserrat: .'\scensió al cim del Montgri>s, pcr In Gran Día· 
gon"l de la cara S. Josep M. ·rorr .. s, j unt awb M. Lhüsa Hodríguez i Joan Nubiola, 
de la Trepa Bruquetana. · 

BICICLETA TOT TERRENY 

Día 7: Sortida de ooll l•'ormic, phi de ¡,. Calma, Vallcitrquera, el Figueró, Mont· 
many de Puiggraciós, Bigues, can Ilegasol, Caldes, el Rom·e, Sentmen>lt, can Pa· 
dró i Castellar. 57 km. P. Simon i 35 companys de Scntmenat i Caldos. - Dia 14: 
Particip,.ció en la IV Travessa Gósol-13erga. Sort-id" d• Gósol, Monipol, Vilacireres, 
.Montcnlb, Peguero, Cnsnno''" i Gósol. 61 km. R. Clopers i P. Simon. - Dla 21: Sor
tida de Castellar, Catafau, pla de les Forques, castell d e Gallifa, coll de la Ro,;ra, 
Sont Lloren~. la Roca, coll de Pnlomeres, riera de les Arenes, el Sobater, mas Ollvet., 
Sant Fcliu, can Juliana, pont de Tcrrassa i Castellar. 43 km. E. Gonzálcz, ,J. Torres, 
R. Clapers, J. Camps i P. Sirnon. - Dia 28: Sor tida de Castellar, parany del Boter, 
coll Monnar, pln de les Forqucs, font d e les Maiolcs, In Ro,>ira, ooll del Pi, Sant Feliu 
de V allcarca, la Vilatersana, Sant Lloren~ Savall, coll Roig, Catafau i Ca.~tellar. 34 
km. R. Cl .. pers i P. Simon. 



¡M u· NHT. A 
~~#•u 
~-_;¿~ 

A ' &.CÁMPING 

Jlrimeres marques 
en material técnic 
i al rnlllor preu 
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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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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 


