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Portada del Pessebre 
als avenes del noslre entorn 

El possot drssoote 23 de desembre el GECEC portovo el rv pessebre oiS 
avenes, aquest any a l'avenc del Daví en memorlo de I'Estel Montllor. desp és 
d haver tlngut d apla9ar-ho en el seu dio per lo Intensa pluja que ens benefició 
duranl OQuenes setmanes. 

A dos quarts de vuit del matí ens agrupóvem un total de 1 O persones i ens 
d lnglrem al con d Fslenalles. d allí conegant el moterlol lnlc lovem lo bonico excursió 
flns l'avenc. Després d'esmorzar es recordó uns moments a la nostro componya Eslel 
i tm sogull, després de canfor unes co~ons Nodolonques. quohe components del 
g rup d'espeleo procoorron a boixor el Pessebre al fans de lo covitm, deixont-lo en un 
roconel omb un bloc i un bolígrof perquó to1S els que el vis ~n poguessin deixor-hi lo 
sevo slgnaturo. 

Després de les recents pluges 910 mo4t boOiC, dones rotgua que lscavo per 
les seves porets 1 donoiiO mo4ta VOO. també vórem leni' b SOI1 d9 poder contem
plar ~ col6n10 de roles pnvodes que hivemo o ICMlOC. 

A portr doquí només ens Quedo expessor el nostre ogroment o les 
persones que ens 1101'\ ocomponyor en oquest ---.., ocle Nodolenc 
1 esperar retrovor nos el poper any per celebrar 
lo V balxado. 



VELLS, BELLS CAMINS 

Les cxcursions pels nostres rodals, cntcncnt scmpre per rodals aquells indrcts 
que, eixint a peu des de Castellar, es poden abastar a peu en una sola jornada i re
tornar, no scmpre impliquen el C~t d'assolir cims o scrralades com són la Mola, el 
Furcll, pie de les ."..gu.iles, el Montcnu, sorra de l'Obae, Sant Sadumf de Gallifa, el Puig 
de In Crou, otc. cte. 

1\. mós, naturalment, dele cj ms esmcntats, les ext:ursions dels cast.eUarencs, afor· 
tunadament es poden descnvolupar per una fofl.'a extensa dh'Cn!itat de lloes i indrets 
on l'nspcctc més signifieal.iu del nostrc itincrari es Clll"l>CWritza pe) fet de discórrer 
per petitee fondalades, xarngalls, torrent.o i rierols -moltc!l vegndcs, dissortadament, 
manc:al5 d'aigua; cal dir-ho- on el 110!, més accentuadament aqu€!1;15 mosos de tardar 
i bívern, molt baix, amb prou feines hi penetra, i si ho fa, és en un redun nombre de 
minuta, creant, la scvn gaircbé total ab.encia, aquell ambicnt humit i fred caracter!s
tic que tot. prou bé coneixcm i del qua!, manles vegades, fugim a la recerca de lloes 
mós ossolcllats i aeollidors. 

D'aquestes vn.11s o toiTcntcres, arraulides aJ pou del¡;; nostrcs cims o carenes en 
tcnim diversos i de variada estructura. Una de ben caracterfstica ós lo que acull el 
llogarret de Sant SebastiA de ~lontmojor, la qual innombrables vegades ens ha delec
Lat amb la seva contemplació de!! les allures del Farcll. Es trscta ara, pero, de resse
guir-la pd tteu fons, copr.nr-nc els detslls i diversitat. Si tcnim la sort de fer l'excursió 
una milja tarda d'un dia de tardar o bivern, de llum suau, ¡audircm amb la possibi
litat de fer córrer la i.msginació a plerct car la solitud que s'hi respira és gaircbé irreal 
i el silenci absolut que es desprén de les restes vcllcs, molt velles, de les parets de 
en! Sal vi i cal Oigró, acaben immcrgint-nos en cabOries d'altrcs tcmps, d'altres gent8. 
T pcn•em: si ara fos possible fer nnnr cnrcra la maquina del temps i des de la mcva, 
lo nostrn vida actual, ens ros perm~s de vcuro cont, dos ccnta unys enrera aque¡:¡ta 
moLcixn cnsn en llur esplendor i plenitud; aquests crunps, ara arms, la ¡;eva. gent. aquf 
arrapada, arob la sevn vida i llurs alegrie•, ang(mies i tTAgCdioo humanes, quina vi
sió, Oéu meu! Ben segur que molleo d'aquelles persones que nquf naixcren i hi treba
llaren morircn scnse haver cone¡¡ut altre món que aquestes clotade• comunicades no
més als llogarret.s i pobles més propcrs per simples i sen1.ills camins de fcrradura. 

Si el no."trc periplo el fem a la tardor, abans no anibi el temps més cru de 
l'bivern, quina nota de color, de color de me!, que potser ens dirin el poeta somiador 
dnvnnt la viaió d'alguns exemplnrs d'nrbre de fulla caduca, quan, caminant et sobta 
de cop el dcvcssall de l'esclat de color de les fu llcs que comcncen a marcir-se bescnn
viant d verd per una nodrida go.mma de groes, vermells i torrnts qic ens delecten la 
retino. Gos11rícm dir - i s'anomenem nomós un- gracie• auról els teus colors cillids 
ens escalfen el cor. 

1 si per nquells vcrals ancm un dia un xic tard i el nostrc itinerari ens ha me
nut, ja en hora baixa, pels "oltants del gurg Negre, la fosoor, In gaircbé negror de les 
seves aigiícs quietes i tranquiHes, ens fa un xic de ba.,~arda. Aquell racó de torrent, 
un xk engo<jat, si Lenim l'esperit obcrt i sensible i sabem restar mul5, 1!$00llant no
més ela minsos i quasi inaudibles 110rolls de la natura que lcntwneot, amb serenar, 
oomon~a a encarar !'enigma de la nit que s'apropa, haureu de ooovenír, tot fitant 



aquelles aigücs que d'un minut a l'altre més negros us semblen, que l'indret va aga· 
fant un airo un xic macabro, fantasmal, pero corprenedor i sug¡¡estiu. 

Ai amics, cls nostres torrcnls i riereis! Qunntcs coses, quuntcs vivéncies ens po
den suggerir o ja ens han fet viure i sentir. La simple contemplació del t'(lfiexe, dins 
un petü toll d'rugües tran•parents, do la ml\iestuosa mola de Sant Sadurni, més d'una 
vegada ba eslat motiu d'alurada durant el caml per encisar-nos davant aquella inell· 
perada imatgo, por alt;ra banda prou coneguda i familiar, pero que llavors hem redes· 
cobert des de l'angle de la sorpresa engrcscadora. 

La munt.anya, les muntonyes a.ltes, sí, són merave lJoscs; cap excursionista ho 
ncga o discutoix, a tots ens agraden. ~fagradaria, pero, acabar, donnnt-vos les gro· 
cies per bavcr-me segujt fino aquf en aquest malgirbat elogi del que hi ha al peu de 
la muntanya: la vall, aquesla part de l'onografia que la lluissor del cim a voltes en fa 
negligir o mcnyspt'(!QT i tants bolls indreta amaga i que semprc val la pena de conci· 
xer i estimar ... i més~ les que tcnim prop de c08.R. 

&litari 

TITOL DE SOCI 
Ja fa un& anys l'assembloa onyal de socis f'acultb a la Junta Directiva del Centro 

per tirar ondavllOL i endag11r, s1 les possibilitnts hí eren, la confeccíó del títol do socí 
pcr a lo(S els membt'(!S d'aquesta entitllt. 

Avuí, amb goig, la Junta del centre es complau en anunciar que, una vegada 
superades los sempre inevitables dificultats que Lota innoYació comporta, junt amb 
aquest butlleU sera llíurat el earnet o tiwl de ttOCi que, diguem·ho de passada, espe· 
rem que ngradi: lot i que prou bé sabom que da gustos n'hi ha ben pocs d'iguals. 

El número que ports és inamobible i coincidir~ sempre amb el del rebut de quo· 
lH anual , oxccpLe que, anys n venjr i sempro i quan sigui apl'ovat per asscmbloa, 
s'110ordi autoritzar-ne el fer-hi vnrincions. 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA 
Bl di11 16 de !'actual mes de febrer tind•·ñ lloc l'Assemblcn anyal general de 

socis, que e'efectuará en el local social, carrer de Colom, sin., a les 22 hores en 
primera convocatOria o a los 22,30 de segooa. quedan! aquesta vlllidamemt cons
tituida com A.'ISCmblea General sigui quin sigui el nombre d'assi<tents, i que es 
descm'Oiuparli arnb cl scgíleot 

ORDRE DEL DIA 
. Obertura de l'A.'Somblea . 
. Lectura i aprovació do l'act.a ttnterior . 
. Memoria de les activitnts t'(lalit.;:ad.,s durant l'exercici anterior . 
. Aprovació, si s'escau, de l'cstat de comptes de l'exercici do 19% . 
. Aprovació, si s'escau, del projoct.e de prcssupest de l'any 1996 . 
. Prccs i preguntes. 



PROGRAMA MENSUAL D'ACft:S 1 EXCURSIONS 

Pebter ele 1191 

2, dívendrea 
3, dissabte 
3, clissabtc 
4, diumenge 

10, dinable 
11, di umenge 
11, diumcnge 
11, diumenge 
11, diumcngc 
16, dlvcnd rcs 
18, diumcnge 
18, diumenge 
24 , disaabte 
25, di u men¡e 
25, diumenge 
25, diwncnge 
26, cliwncnge 

Aethi tat 

Temllni admissió de diapositives 
Verodicte i sopar 
Curse~. d'esquí 
Concurs de diapositivcs 
Últim dia curset d 'csquf 
Matinal al Cavall Bernat 
Sort.ida al Montseny 
'l'ravessa Viladrau-La Garriga 
Excursió a la neu 
Assemblea General 
Ma(inal a Montserrat 
Els Maies del Yucatan 
E:squí de fons a Tuixén 
l tinerari de Natura 
:Matinal amb bicicleta 
Serra de l'Obac 
Travessa Monistroi-Castellar 

ltft ln.formaeló a: 

Grup de Fotografia 
Grup de Fotografia 
Grup d'Esquí 
Cicle de Projeccions 
Crup d'Esquí 
Crup Infantil 
Crup Pre-juvenil 
Crup de Munumya 
Grup Anar-hi Anant 
Pagina 4 
Crup de Muntanya 
Cicle de Projcccions 
Grup d'Esquí 
Crup Infantil 
Crup ?re-juvenil 
Crup Anar-hi Anant 
Crup de Muntanya 

1 ACTMTATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
· MES DE FEBRER DE 1996 , 

GRUP INFANTIL 

• Oin 11: Oins el cicle Raoo"a de Sanl Uorr:flli , matlnnl al Cavall Bernat. La 
sortidn 4e a les 8, del centre, en vehicles pnrticulnra, fina al Cirbau. Vocal: Paula, 
telefon 714 22 06. 

• Día 25: Excumió matinal per tal de seguir el NX:cntmcnt inaugurat ltinerarl 
de Natura. ScrLida, a peu, a les 8, del centre. Yocals: C. Díaz i Pauta, telefons 
714 82 95 i 714 22 06. D'explicar l'itinerari sc'n cuida Ramon Vila. 

GRUP PRE-JU\IENIL 

• Ola 11: Tot el día all\lon t.seny. Sortida nmb cctxes psrticulars del.s pares, a 
les 8 del matl, del centre. La tornada la fsrem en tren, si no hi ha un altre grup de 
pares que ens vinguí a buscar. El reccrregut de l'excursió va en funció de la dispoxú
bilitnt deis pares de venir-nos a buscar. 

• Oia 25: Ma tina l amb bicicleta. Recorregut n determinar. 

GRUP DE MUNTANYA 

Oin 4: Serra de Curull (0sona). Aquesta escursló queda 1\iornada. 



• Dia 11: Partícípacíó a la travessa VUadrau-La Garriga, de 31 kms. Te
nim la normativa a Secretaria. 

• Día 18: Excursió matinal a Montserrat: Font del Xebret, cova de l'Arcada, 
torrent de les Grutes, font de I'Esllavissnda, coll de Porc, cova de les Pruncrcs, coll 
del Cilindre o de les Comes, Bassal deis Ferros i descens del torrent de la Coma deis 
Naps de Baix que és cquipat amb cordes fixes en els trams compromesos. Cal tenir 
un mínim d'experiencia a despeJ\iar-se. Sortida: 6,45 del matl, amb cotxes particulars. 
Vocal: Josep M. Torras, teiHon 714 64 09. 

• Dia 25: Excursíó-Travessa Monistrol de Ca1ders-Castellar, pa.ssant per 
Granera i Serra de la Codina. És una excursió de tot el dia. El despla~ament fins 
Monistrol es fara en Vallesana, )'hora de la qua! s'ha de preguntar al vocal, telefon 
714 73 00, J. Sors. 

GRUP ANAR·ID ANANT 

• Día 11: Excursió a la neu a l'estació d'esqui de Rasos de Peguera. 
L'autocar portara a l'estació d'esqui i, una vegada alla, depenent del temps que faci i 
de la quantitat de neu, es fara un recorregut pels voltants. Sortida a les 7 del matí 
de la Vallesana S'arribará aproximadamcnt a les 6 de la tarda. Vocals: Josep M. Bios
ca i M. Concepció Costa, teléfon 714 62 63. Inscripcions: Degut a que el despla~cnt 
es fa en aut..ocat, les p1aoes són limito.dcs, pcr tant cal apuntar~se previament, tru
cant al telefon deis vocals abans del dia 4 de febrer. 

• Dia 25: Excursíó a la Serra de l'Obac. Itinerari: Alzina del Sal·lari, coll de 
'l'res Creus, Palier de Tot l'Any, coll de Correu, tcrrent de la Cansaladn, balmes de 
l'Espluga, carena de l'Espluga, font de In Pola, la Porquerissa, coll de 'l'res Creus i 
alzinn del Sal·lari. Despla~ament en cotxes particulars. Hora i punt de trobada: 8 del 
ma tí, del local social. Hora d'arribada: 2 del migdia. Vocal.: Ramon i Jordi Mas, te
lefon 714 66 48 

GRUP DE FOTOGRAFIA 

• Dia 2: Termini d'admissió de les diapositives del XXI Coneurs L<>eal de Día· 
posítlves. 

• Dia 3: A les 7 de In tarda veredicte de les diapositives presentadas. El jurat 
estari> integrat per membres del Departament de Fotografia de les Agrupacions Nar
cls Gira!~. El veredicte és públic. Un cop finalit.!at el vcredicte del concurses fara el 
·Sopar deis Fotografs• amb cls membres del jurat, tal com s'explica en el butllet! del 
mes de gencr. 

• Dia 4: A dos quarts de 7 de la tarda es fara la projecció de les cüapositivcs 
presentadas a ooncurs i a continuació es lliuraran els premis. Dintre del mateix aete 
s'entregaran els prcmis als guanyadors del X concurs de fotografia, aiJd coro un re· 
cord als participants no premials deis quatre trimestres. 

• * * • * ~ • • • ~ • • • • * • 

Verediete del Saló de Muntanya: Primer premi a !'obra Comí al Moixer6, de 



Josep Sala i Pey; Segon prerni a !'obra 
Vall <kl CÚ)t, de Pere Cardona i Valls i 
tercer premi a )'obra Camí, d'Anna Gar
cia 

Classlficació del quart trimestre 
del X Concurs de Fotografia: l. P. Car
dona, 31 punts; 2. F. Viiaclara, 30; 3. M. 
Badia, 30; 4. Jaume Muntada, 28; 5. Joan 
Muntada, 26; 6. M. Munt, 26; 7. ,J. M. 
López, 25; 8. E. Guardia, 25; 9. M. Ferrcr, 
22; 10. J . Sala, 20; 11. C. Casamayor, 16. 

Classlficació general anual del X 
Concurs de Fotogr afia en Color: 
Grup-A: l. J . M. Badia, 127 punts; 2. E. 
Guárdia, 126; 3. Jaume Muntada, 113; 4. 
M. Munt, 112; 5. Joan Muntada, 110; 6. 
C. Casamayor, 106; 7. J . M. Ferrer, 95; 8. 
J. M. Lópcz, 91; 9. F. Vilaclara, 86; 10. F. 
Deu, 55; 11. V. Vives, 32; 12. J. Graells, 
31; 13. P. Cardooa, 31; 14. J. Garros, 26; 
15. J. Sala, 20; Grup·B: l.. M. Góroez, 
134; 2. A. M. Garcia, 132; 3. S. Gómez, 
128; 4. '!'. Ballesteros, 127; 5. M. Ro,ell, 
120; 6. R. Martin, 119; 7. J. C. Folch, 114; 
8. G. Diaz, 106; 9. L. Muntada, 101; JO. 

L'art a Pages. 
Bonico. finestra a can Padró 

M. Ca$1\juana, 81; 11. M. Vendrell, 81; 12. f'. Valvcrdc, 75; 13. J. Parera, 52; 14. A. 
Caverc, 40; 15. O. Juliana, 26; 16. C. Comas, 24 . 

• 
GRUP D'ESQUÍ 

Els dos primers dissabtes de febrer (3 i 10) es realitzaran la 3a i 4a sortides del 
cursct d'esquf alpí a Pal. Enguany no ens podem qucixar per manca de neu, n'hi ha 
per a tothom. 

• Dia 24: Sortida a fer esquí de fons a Tu.ixén. Sortida a les 6 del matí de La 
Vallcsana. El preu de !'autocar és de 1.200 Pts. Les inscripcions es faran els dies 9 
(de 6 a 7 de la tarda i de 10 a 11 del vespre), 13 (de 10 a 11 del vespre) i 16 (de 6 
a 7 de la tarda i de 10 a 11 del vespre). 

CICLE DE PROJECCIONS 

• Dia 4: XXI Concurs de Diapositivas, Temes: l.Jiure i Muntanya. Projccci6 
de les diapositives de tots els participants al concurs. Al final es fara el Jliurament 
de premis als gunnyndors. Tarda, a dos quarts de 7 al local social. 

• Dia 18: Els l'llaies del Yueatan. La principal cultura pre-colombina. Dia· 
positivos comentarles de Josep M. Gavin, autor de diversos llibres. Tarda, a dos quarts 
de 7 al local social. 



•• 
NOTICIARI DEL CENTRE 1 

EL CE C A RADIO CASTELLAR 

Des de principis d'any cada di"endres a dos quarts de 9 del vesprc, a ~dio 
CllStcllar (87.6 del dial> s'intcnta fer un programa informatiu del Centre Exc-ursionis· 
ta de Castellar, explicant les nctivitats del cap de setmana. 

A la scgona part del programa es kaCUl de l'aetualitat álpinfstita a nivell inter
nacional. 

El programa és a ciirree d'en Dani i Marti. 

MOVIMENI' DE SOCIS DE L'ANY IOOS 

Alte.s: Jonn Torras i Hosta, Oriol Martoti i Gallissa, Jor<li Dehesa i Castellvell, 
Carme Homet i SeU~o. AntOnia Pérez i Bnllonga, Ricard Canturri i Espasa, Enrie 
Gandia i Vilá, David Antolín i Ponl, Angel Antolln i Pont, Ricard Martín i Garcin, M. 
Carme Fusté í Massaguer, Juan Carles Folch i Girbnu, Laia Ripoll i NicoiAs, Joun M. 
Gnraot i Suns, Angel Sánebez i Diaz, Higini Pinillo i Rodríguez, Emllin Argemi i 
Sallares, Guillcm Vila i Grané, Ana,-tasi Jlomet i ForreUat, Gemma CubeUs i Diez, 
Francesc Saml i Muñoz, Iris BoadeUa Huybens, Sflvia SardA i Altimira, Isabel Za
mora i Camp, Antoni Costa i Alsina, Mont!!Crra~ Sidón i Ourro, Caries Roeabert i 
Ribera, ,Jnume Soldovila i Peralbo, Anna Saldevila i Peralbo, Mireia Gultart i Balles
teros. Joel Velasa) i Martín02. Total: 31. 

Daixes: Sergi Dehesa i Castcllvell, Núrin Capdeviln i P~roz, Carme Ho.•ta i Munt, 
Estcl Montllor i Lleixa <t), Salvador Alonso i Lucio, Adam Ferrando i Vallvé, Joan 
Fcmández i Sidón, Uuls Ventura i Sales, Salvador Ventura i Narciso, Miquel Cua
dras i Argelaguet (t ), Merce ~tique! i ~filian, Oriol Junycnl i Barrera, Xavicr ,Junyent 
i Barrera, M. Carmo Fusté i Mnsnguer, Xavier 'l'fllilllo i Borrogo, AJbo1-t VolLa i Tor
ner, Mcrce Volta i Torner, Montserrat Capdevila i Pérez. Per mnnca de pagament: M. 
Alba Gamundi i Garriga, Ephrafm Orengo i Férriz, Miquel Ribera i Pinyol, Núria 
Ribera i Sorolln, J\.1. Soledat Ribera i Sorolla, Gloria Ribera i Sorolla, Montserrat Ri· 
bera i Sorolla, EuliiJia Jl.ibcra i Sorolla, Osear Brualla i Orti7., Joan Caries Samarancb 
i Pineda, Oriol Samaraneb i Marimon. Total: 29. 

EL CAMINAR DEL C~TRE 
ACTIVITATS. PEL PASSAT MES DE DESEMBRE 

GRUP PRE-JU\IE,.'fiL 

• Dies 8, 9 i 10: Sortida o la Ga rrotxa. • Oin 8: Castellar • Alberg Sacot i vi
sita al Cro&COt. Dinar al volcá de Santa Maxgarida i dormir a l'Alborg. • Día 9: 
L'cxcursió a la Serra do Fioestros es suspengué per mal temps, i es va anar a passar 
el din a Santa Pau. • Dia 10: Alberg Sacot - Olot por la Fagoda d'en Jordil i bus i 
tren fins " Cas~ax. Assistents: C. Vallo•, M. Núftez, E. Caxnó, .}. iR. Casamada, R. 
Vilalta, E. Recorda, O. Carrasco, E. Soler, F. Sarró, O. Cubells, S. Sarda, l. Boadella, 



l. Zamora, A Homct, T. Costa, A San
salvador, M. Cuitart, J. Velasco i Lali, 
Joan í Dani. 1'1l1Ilbé volem agrair la 
ooHaboració dols pares que ens hi van 
dur. 

• Oía 17: Portada del XXXI Pes
sebre a la CaStellnllSa. Centre • coll de 
Ltiri • El Girbau • El Corg del Cene
rnl • La Ca•tellall$a í retorn. M. Nu
nyez, C. Valles, R. Suso, J. Vela.,co, ,J. 
Cnsamadn, Ln.Ji. Dani i Joan. 

CRUP DE MUNTANYA 

Entorns d e Ca stellar. • Día 3: 
Cn.stcllnr, Montrodon, les J eie•, Cas
tellar; matinal per Jau me Sors E. Pla
nas i J. Sors. • Dio 4: Coll d'Estena
lles, canal del Se<:, canaleta SE a la 
capelleta de Montserrat, turó d eis 
Cort.ins~ i retoro Josep M. Torras. 
• Día 12: El Marquet de la Roca. font 
i collct del Llor, coUet de Finestrelles, 
car ena deis Emp rius, í rctom. Anna 
M. Pnllcjh i ,J. M. Torras. • Oia 17: 
Portada del XXXI pessebre a la Ca.•· 
teUassa ele can 'T'orra~ arnb assistCn~ 
cía d'unes 80 per•ones. Enguany els 
ei!Cilludors fOI';ln Casimir Hcrnñndcz, .J . 

• M. Simon, J. M. Torras, J. Llobe< i M. 
Llobet. • Dio 24: i\.~sist.Cncia a la lvlis· 
sa del Cal! a la Mola d'ttn grup de 18 
castellarenca sabltls. • Día 26: Excur
síó-,1sitn nls Pcsscbrcs del Montcau 
i Cova Slmanya, des del .'>iarqueL, 
pcr :O.i. CermA. • Dia 29: Des de la 
fonl de les :\1aioles excursió matinal a 
la font de les AveUanedes, al massls 
de S . Sadurnl de Gallifa. l. Cabedo, V. 
Gnndia, I'Angel i J. Sors. • Dia 31: 
Castellar, can Me•seguer, Sant Julia 
d 'Aitura, Cil.ll Bages, Castellar. J. 
Sors. 

Sortldos de p1'06pccci6 de l'íti
nc rnrl «Ruta de les Dotze E rml
tcs», por R. Vila i J . Torrens: Dia 6.
Snnt Lloren~ Savall, can Vilate~ana, 
Sant Fe tiu de Vallcarca, l'Armengol, 
SanL Uorenc SavaU, Sant Jau me de 

•r·rorcu primer premi d-tenti tat.s 
CODCUJ11 de pe800b te8 d e l Nndal'95, 

guanyat pel oontre 

Vallverd, surra dula Codina i retorn a Sant 
Lloren~ soguinl el tnwat del sender GR-5. 
• Uia 24. P la de les Forques, les Fcrreries, 
Castell de Galliga, e rmita de la !'liare de 



Escaladors preparant l'eeealada a la 
CasteUMsa per posar-bi el pessebro 
Woto G. ))faz) 

Déu del Grau, riera de Caldes i ret.orn 
al Pla de les Forques. • Din 26.- Cn,t.e
llar, can Pudró, font del CnnyHdcll , Cu•· 
tellet, els Tres Pins, Sant Sebustia de 
Montml\lor, font del Solcll, coll Monner, 
ols Pals, serra de Pinós i Castellar. 
• Dia :Jl.· Castellar. Puig de la Crou, t.o
rrent Mal de can Montllor, Ca.'!tellet, Sant 
Seba...ti~ de Montmajor, riera de Caldes, 
ennita de la Mare de Oéu del Grau, 
ermita de Santa 1\taria del CastcU de 
GalliJa, les Ferrerics, serra de la Codina, 
els Pala, font deis Cossos, Castellar. •rnm
bé hi participa T. Mañosa. 

Altres Excurslons. • Dia 2: F . Sola 
i J. &rs, nscensió al Bastlment.s (2.874 
m), des de VoUt.er 2000. • Día 3: ExcuT
sió al Cap de Creus, Sant Pere de 
Rodes i Aiguamolls de l'Emporda, '1'. 
M. DaLziro, M. C. Ueixa, J. 11-1. LloTet, 
8 . Parera, E. Simón, P. Simón i J. Tor
rens. 

CAI'tUNADES 1 lllARXES 

- O in 3: 1 Cnnúnada Popular (23 
km), a Uinars del Valle•. Maree! Germli, 
Anna M. PallejA i Josep M . Torras. • Dia 
6: Marxn Popular de l'Arb~ (16 km), 
o Tordcra. J. M. Torra•. • Dia 8: XV 
Pujada al CasteU (5 kml, a Caetellde
fels. J. M. Torras. • Dia 24: XVII Cursa 
de les Sureres (10 km), a Mataró. ,J. M. 
'l'oml.s. • Dia 25: XlJI P'IJada AUetíca 
a la lllola (5 lr.m), des de can Robert. 
Josep M . Torras. • Dia 31: VII Jlfarxa 
de Cimoves i Samalús (22 km). Mnrcel 
Ccnnii, France<;C Valls i Josep M. Torras. 
XVI Cursa do Sant Silvestre (10 km), 
nl Masnou. Joscp M. Torras. 

ESPELEOLOGIA 

• Din 12: Visita al Cau dols Em
boscats (Els Emprius). A. M. Pallcjll i J. 
:\1. Torras. • Din 23: Grup d'Espolcolo
¡,~a.- PorLada del possebro o !'avene del 
Davi amb assistkncia de LO persones. 

Salt de can Montllor 
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A ' &.CÁMPING 

Jlrimeres marques 
en material técnic 
i al rnlllor preu 

.·:' 

./ 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 



.. 

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 


