


Senyalització de Cavitats 
El Grup d'espeleologlo del Centre Excursionista de Coste:lor, en el bullletí del 

possot mes de junv de 1995. us comunlcóvem amb molla safistacció que el mes 
d'oblrl hoviem comenc;;at lo tosco de senyolltzor tates les més de quoro nto covitots 
horilzontols i verticols locolilzodes d ins el terme munlc!pol de Castellar. per donar més 
visual i informoció sobre lo covitot, que al moteix temps d'estor senyolitzado, ov so del 
perill prcllam, en el ces deis avenes, o les persones que els hi agrado o no r a l base 1 

confoctor omb lo Naturoleso . 
Aquesto Iniciativo és portada o 

cap pel GECEC. conjuntoment omb SERNA 
i I',A¡untoment de Castellar del Valles, els 
quols varen trabar moH encerto t oquest 
freboll. Fins ovui tenim un total de 12 
covnats senyolitzodes. Tombé hi hovlo 
intenció de proteglr els avenes omb uno 
tonca o s!mllor, peró vórem deixor-ho per 
porlor-ne més endovont jo que es velo un 
x!c compllcot. més que tot pels permisos. 

Aquesto tosco, lo sentíem i lo féiem omb moHo il.lusió i entusiasme dones 
crélem que podio ser molt positivo. Aro omb tofo lo decepció que us podeu imaginar. 
ens velem obligots o deixor en port aquesto iniciativo. agota r els rétols que queden que 
pertonyen al Pare i guardar-los en un roconet del CEC. 

No ha deixem PEII gust. ha deixem perqué lo Diputocló mltjonc;;ont el Director 
del Pare Natural ce Sont Lloren<;; del Munt 1 Seuo de !Oboe. ens comunico que alxo no 
podiem ter-ha, que ells tenien les seves norrnafives. per posar rétols 1 tenlem d'ouoncor 
aquestes plaques. l o nostro resposto i lo del nostre Sr. Alcalde fou que al menvs no 
troguessin les nostres senyolitzocions, fins que no col.loquessin tes seves, si és que hl ha 
intenció de posar-les. 

En el Pare Natural de Sont LIOfenc; del Munt 1 lo Serro de !Oboe hi ha 
oproximodoment unes tres-centes covltots. les q uols fa lnflnltat d'onvs que hi són, lo 
Diputoció no to nts, pero tombé fa uns quonts onvs que exlstelx, duront oquest temps, 
q uo ntes covitots ha morcat lo Diputoció omb lo sevo normatiVo, al Pare 1 o Castellar? 

Algunes covitots del Pare i tombé dei nostre munic ipi, onys enrero hoVIen estot 
senyolilzodes per ollres entitots de 8orcelono. Teuosso i Sobodell. reiOcionodes omb 
l'espe!eologia, (que per cert, senyolitzoven les dun munícipi que no ero er seu, ben al 
ca'ltrori del que lem nosaffr'es, que omb oixó no vorem dir que eslés mal fef] omb 
unes plaques de plonxo que porten un trlongle grovat que slgn'flco el penll 1 proxlmitot 
de lo covltat. PEllO golrebé eston tates molmeses pel pos del temps. o ells, ning ú els ho 
va privar? · 

Lo nosto intenc ió c relem que ho esto t demostrado, oro col esperar que lo 
Diputoc ió opliqui lo sevo normahvo i 1eolitzi uno bono tosco en 10 senvo'ltzocló de les 
covitots clel Pare Natural i evldentment les del nostre terrne munic ipal que hl pertonyen, 
treboll que nosoltres ogroirem molt i en quedo1em molt sotisfets, encaro que per 10 
nostro port intentorem continuar senya:ltzantles peques q ue resten foro del Pare. 
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RUTA DE LES ERMITES 
Des del passat mes d'octubre s'hll.ll dut a terme un seguit de scrtides de pros

pecció i estudi d'un itü1erari, in~dit i bon_ic, per on poder fcr-hi discórrer una nova 
prova de resistencia per mtmtanya. 

Aquesta ruta, també d'una cinquantcna do quilomctrcs de llargada, vol inten
t.ar substil-Wr la clhssica travcsM «1\llatagalls·CastelJar», que després de dues eclicions 
(1992 i 1994), per difcrcnts motius, almenys de moment, deixara de fer-se. 

En ccrta manera, aquest nou reoorregut és un trojecte complementari perO dis
tint en est.ructura i filosoQa al que presenta «Els Cinc CinlS», prova amb la que, a 
partir d'ara, es procurara alternar bianualment. 

El scntit de marxa, anti-horari, de la ·<Ruta de les deu ermites• (ltinerari pcl 
rom1mic del Valles), permet tenir, quasi sempre, belles perspectivos paisatgístiques i 
preveure, arnb oerta antelació, el futur t rajcctc a se¡¡uir. 

Així dones, el proper 28 d'abril, inaugurem una ruta que pretén enlla~ar, se
guint únicament camins de muntanya, nlgunes ermites romñniqucs de les rodalies de 
Castellar, amb d'al tres del matcix cstil, situades dins deis termes mmticipals de Cal
des de Montbui, Gallifa i San! Lloren~ Savall que, en mós o mcnys intcnsitat, han 
esLal vinculades amb la uostra vila, o, scnzillament, al llarg del temps han esdevin
gut escenru-i d'cxcursions, aplecs o trobades protagtllúrzades pels coovilatans de totcs 
les Cpoques. 

Esperem, si roés no, que pugui csdcvcnir una digna alternativa a la •MaU!galls
Castellar• i que el rccorregut d'aquesta nova prova, lla.rg pero més senúll i ci>mode 
que el que COIDJ>Orta .. EJs Cinc Cims•, sigui mcrcLxcdor de l'agrat deis participanls a 
nqucsts csdcveniments. 

Degul a la complexi tat que el scu funcionamcnt implica (onze controls), agrai
rem la coHaboració de qualsevol persona disposada a 1\iudar. Gracies per endnvant. 

,Junt amb el proper butlletí, tenim intenció de fer arribar a tots els socis ol tríptic 
inforroatiu i de promoció de la prova, on hi figuraran tots els detalls, grafica de des
nivo11s i quilometratge i itinerari 

Un deis llocs de pes de la ruta de les ermites és Sant J awne de Va llverd 



L PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 

M~ de 1996 

3, diumcngc 

10, Uiumeuge 
10, diumonge 

17, diumcngc 

24, Uiumenge 
24, diumenge 

24, diumcnge 

24, diuroenge 

Nete,ia deis cntorns 

Excu•·•ió al Monln~gre 

Bxcursió al Muroncll 

FonLmartlna-1\Jró do l'Home 
Excursió a l'Ail Empordil 

VTJ Costcllnr-Montserrat 

Marxa lnrantíl Anoia 

Exc:ursió a Monlserrnt 

MW i.nJonnad6 a: 

Noticiari del Centre 
i Grup Anar-hi Anant 

Grup ue Muntanya 

Grup lnli.mtil 
Grup do Mw1tanya 

Grup T nfantil 
Grup de Muntanyn 
Grup de Muntanya 

Grup Anar-hi Ananl 

TENIM NOTÍCIA DE ... 
• Dia 24: Carenejant Collscrola, organitzada 1)('1 C. M. Sant Cugat. 

De la qualrtat i ontencionaltat en TOTS els seus aspectos i vessants, dels 
drversos es(;ri!S que fomnen el buUietl, la Rodacció no n'assumeoc cap responsabii
tat, aquesta ho és exclusivament i unica deis seus respecbus autors, vagi signada 
o no. 

~ IVITATS 1 NOTIFICACIONS. DELS GRUPS ] 
. MES DE MARQ DE 1996 

GRlJP INFANTIL 

• Dia 10: Cicle Raoons de Sant Lloren\'- El Murone ll. Matinal. Sortida a les 
8 , del c.DU'e en cotxes particul..., fins el Sabatcr Vcll. Vocals: Vice~ Gandia i Gui
Uem (714 82 %>. 

• Dia 24: Excursi6 a l'Alt Empordil, do tot el día. Sortida a les 8 de la parada 
de la Vallesnna, en autocar. Per reservar pla~a s'ha d'abonar por endavant. L'import 
ós d~ 800 ptes. el• •ocis i 1000 elo 110 socis. Placas limitade•. llinerari n pou: Ermita 
de Sta. Helena, Monc•tir de Sunt Pet·e de Rodes i l'ort do la V .U!. A la tarda \'Ísita
rem el Port de la Selva. Vocal: Paula (714 22 06). 

Nota d'agralmcnt: La vocalia del Grup Infantil vol agrair sinceramcnt a Joan Ví
latcnsana el regal d'uncs graeJIEe per aquest grup, fctcs per eU mateix, amb motiu de 
In pro¡¡J'amada cc&ellada n Sant Sebasüa. !\o hem tingut ocasió d'estcenar-les pcr
qu~ el temps no ho va IJ('rmetre, pero segur que vindran dies millors i podrem gaudir 
mée endavont d'un bon roe, unes bones brases i unes millors costellcs. Gracies Joan. 



GRUP DE MUN'l'ANYA 

• Di a 10: Matinal al 1\tontnegre
Nord . Castellar, Hostalric, Pi de migdia, 
coll Parasol, coll de la Mina d'Or i Roca 
Rossa, amb vista al litoral. Tornada per 
C. Massó i Ramió. It inerari sense proble
mes: 4,30 h. de camí. Sortida: 7 del ma\1 
en cotxes particulars. Vocal: Joscp Mane! 
Martí, 714 79 92. 

• Dia 17: Cicle 1\tontseny, XVI sor
t.ida; Fontmartinn·Turó de l'Home
Fontmartina. Itinerari: Fon tma.rt.ina 
(940 m), sot de la Font deis Avellaners, 
els Guine!ls, coll Sesbasses, turó de 
J'Home (1706 m), co11 Scshasscs, pou d'en 
Deumal, corral d'en Dcumal, corral d'en 
Rovira, el Bni~s. Fontmartina. Desnivell: 

Vista exterior del monestir 
de Sn.nt Pere de Rodes 

766 rnetres. Horas cfcctives de caminar: 3 i milja. Hora de sortida: a les 7 del matí. 
Vocal: Baldomer Parera; tclcfons: 714 26 76 i 714 54 53. Not.a: La sortida número XV 
(a Sant l\•fAx~al) després de no haver·Ja pogut fer sencera, per dues vcgadcs consecu
tíves, degut al mal tcmps, s'ha ajornat fins a nou avis. 

• Dia 24: Part.icipació en les tasques de control en la Marxa E><cursionista Infan
til Escolar de Regu]aritat de l'Anoia, a IGUALADA, que organitza la Secció Excursio
nista del Club Natació Igualada. 

• Dia 24: VII Travessa matinal Casl<lllar-r.fontserrat, scguint camins de 
muntanya. Sortida a les cinc en punt del matl del local del Centre. Cal portar lot. 
Rccorrcgut total: 33 quilomet.res. Hores do mnrxa: sct i mitja (efec~ives). Hetorn pre
'~st per a les dues de la tarda. Nota: Si hi hngués el suJicient nombre de persones 
intercssades en fer el retorn amb autocar, el Centre procurara contractar-ne un per 
tal de facilitar la tomada. En aque•t cas, cal formnlitzar la inscripció al Centre els 
dies i hores de costum. Data límit inscripció: 19 de mar~. Vocal: Jaume Torrens. Te
lefon: 714 ¡¡¡¡ 42. 

GRUP ANAR-ID ANANT 

• Dia 3: Nel<lja amb SERNA Participació en la neteja d'un indret del nostre 
poble, coHaborant amb Serna. Hora i punt de trobada: 8 del rnntí, al local social. 

• Dia 24: l.Joc: Monlllerrat. ltinerari: Monestir, Pla de les Tarllntules, Sant Je
roni i retorn. Despla~rnent: en cotxes particulars. Hora i punt de trobada: 8 del matí 
al local social. Hora d'arribada: 2 del migdia. Vocals: Josep M. Biosca i M. Concepció 
Costa, telefon 714 62 63. 



GRUP DE FOTOGUAFIA 
DEL XXI CONCURS DE DL"-1-'0 S!T!VES 

El pnssat dia 3 de fcbrer es portA a terroe el va1X!dictc del X.XJ concurs de diapo
sitives. El jurat el vru) fOrmar cJs senyors i senyores 1\ntoni Sala, rvtcrcC Holad~ras i 
Enrie Sol•r, t.oLS ells roerobres del dcpartament d• foLOgrafia de les 1\ grupncions Pro
fessionnls Nnrcís Giralt, de Sabadell. 

Ila estat un dels nnys amb més parlicipació, j a que entre cls dos temes hi parti
cipnren 17J diaposit.ivcs; el veredicte vtt dw·ar més do tres hores. Tema de :Munta
nya: prerni n la millar coHccció per a 11ontserrat Rergadil¡ primer premi a la 1nillor 
diapositiva per o l\·tanel SorolJa., segun premi per a Josep Llinnrcs~ tercer premi per a 
J uan Parera i tUl accessit por a RaüJ .Esteve. E n tema lliure el prcmi a la millor 
coHccció va st-r per a Leandre M untada. pr imer premi a la millor <Uapositiva pcr a 
Ehrira (;u:lrdia, ~t'gun prenü per a J-Tettor Martínez, tercer premi per a VerOnica Ca· 
~aclo i un aocessit per u .Manel Sorolla. 

L'endemit diuroeuge, despré• de projectar Lotes les diaposi tives al públic assitent 
es va ter lliuramer1t dels premis als concursants g mutytl.dor·s, abó com a1s 6 f:.'ttanya· 
dors del X concurs de fotografia. Pcl grup A varen ser els senyors i senyorcs Miquel 
Badia, Eh•ira Gul\rdio i Jau me l\·(untada respectiv~unenl·~ i pel grup .R varen ser les 
scnyores i senyor l\·Iarionn GónH~?., Anna J\1. Carcía i Salvador Gómez. També es va 
entregar un record de participació als concursants que duranl els quatre trimestres 
no varen aconsegui.r pretrti. 

lle<..>ordern que es poden passar a reooJJir les caTtolines de l"efort;amcnt per a les 

De l'lt inerari de Natura 



fOO>grafics. ja que el proper di a 29 finalitza el tcrmini d'entrega del primer t rimestre 
dcl XI concu,... El tema d'aque;;t ~Timcstre és lliure. 

Atcnció: Un deis membres de les Agrupacions Narcis Oiralt, que col·labora amb 
el noetre Grup, fent de jurat, ens ha demanat que si algú de n0o1.Utres té una diapo
sltivu en la que surti unn mnrictu. aixocant el vol, estaña molt intcressat en aconse
guir-ln por mot.ius de feinn. S i en tcniu alguna i voleu col· loborn1· poscu-vos en t'On 

tncto omb qualsevol membre de In vocnlia. 

NOTICIAR! DEL CENTRE 

INFORMACIÓ SOBRE REFUCIS 

Teo.im a dispo;rició de Lothom qui vulgui consultar-la, informaci6 relativo al ca
lendari d"obertura del3 refugis gusrdats de la FEEC durant el període que oompriln 
ttl primer F.Cmcstrc d'enguany. 

IV SORTIDA COL·LECTIVA PER NETEJAR LES ROOAJ.JES 

• Dia 3 de mar~ · IV Sortida col·k•diva, pleWttS amb ~lB nmics de SERNA, per 
nctcjar i conservar les rodnlics do! nostre poble. Netcj nda matinal de l'entorn 
n otural de la ront de CAn Peines. A ¡., 8 del maU, a la l'lnta Major, es prendril la 
aort.ida a J)<!U. Cal portar guants, ti.."'res per tallar bardi!l..<CS i demés cines adients 
per tallor brossa. Cal portar- l'em10r>ar. 1 no us oblidro de convidar als '>OStres amies 
i ooneguts a participar en aquesta reina encaminada a conservar ~ls nostres entoms, 
alg\lns deis quals, dcsgraciadnmenl, prou malm"'""' i dcgradats. 

ASSF.l'lffiLF..A ANYAL UE SOCIS • RESUM DE L'ACTA 

L'assemblca tingué Jloc en ~e,.¡vM convocatoria el pnssut diu 16 de febrer en la 
qua) etl prengucron cls scgüonts acord•: 

-Obcrta la seSi!ió pel President, tot scguit es llegí !'acta de !'anterior, que s'aprova 

- S'aprova. amb un dMcit de 294.508 J)<!.'!Set.es l'e~ercici rronomic de 1995. 

- S'aprova l'augmcnt de quot.es de aoci pel 1997 en 100 pt.es. line.Us per a tole• 
les catcgorics de soci; es proJ)OI!ll, discuti i apro,•il el pre>suJIO'Il d"enguany amb un 
dl!ncít prc>ist de 66.255 pte,;. 

- J;;s dona oompte del con,; de bibliot...:ilria i el d'eucarrc¡¡nts del material; aquests 
quun os t.robi Ja personn imbRtitutn. 

- S'informi\ de la haixo federativa del Orup d'espeloología. 

-5'informa del cam'Í de la prova de resistencia per muntanya JUa tagalls-Cas-
teUar J)<!r la de la Ruta d e les ermites, de similar llargadn. 

- F.s presenta aJs asoemblei~ el senyor Casimir llernándet. oom a coordina
dor responsable del roc:cntment formal grup d"Escalada. 

El Secretan 



• 

ITil'ERAIU DE NATURA 

El centre ret'Or'da • 10t1 ela aocis í cutellarencs en seocral. ioU'1 u ut• tn l'ld· 
qw"ICI6 del llibre-gu.ia l'ftenLmenl. edita.l., que poden rer+bo ~nt •quf el cen· 
tN o bé a les llibreries local& 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTMTATS DEL PASSAT MES DE GENER 

CRUP INFANTIL 
- Dia 14: Excurúó a Galli1a. Partidpano.: Anna 1 Albert Canruni, Amau 1 Al· 

bort VUa1enana i Te,_ 1 Mana Colo. -Dia 28: Área d'esplaí de Rlen1 de N""P""' 
l Mura. Aquesta ~ordda va ée8er l'alternativa a la de Sant Seba!tiA ja que va que
dnr anuHOOa deguL at mn.l estat del cnmf. Po.rticlponte: Sara Gandia. Noelio SerTn· 
no, Albert i Arnau Vllnwr&nna, Annnbél i Crist:ino lnn.icsto, Alba Rojo, Co.rlcs 1 Mar· 
UL Ofaz. 

CRUP OE ~flJNTANYA 
Entorns de Castellar. -Dia 1: Exeursió al turó dé Mon_tcau. a la una de la 

maunad., per donar lo bonVlngudO a fAn,y ,_, Eva Torras. lwnaol M-<, JudM 
Tonas i J-p M. TOOTU. ¡un< amb la Cri5tlno, Elea, SOvia í llaníel Ver¡o!o, del C. 
M. Bam-!011~. Malina! a La Mola, deo de C. de Crun; Man:el Cerml. - Ola 7: Ma
t.inal: de les MaioJetS n In (ont de les AveUanedea-, per V. Gandia. l. Cabedo, T. Ma· 
1\oea, F. Valls, P. Carrera11, J . Sors, P. Bruix, P. Vivct i M. GermA. -Oin 20: Assis· 
tOnd u a l'aplcc de Snnt SebasHA de l\1ont mnjor. Mún.:cl Germa. VicénQ Gondia, J . 
Onndja, Anna M. Pallf'jll, Joscp M. Torras., e~. 

Crup Wanm al Corc Nep-e. Fooo Cuillem IJiu. 



El VaUe de P a•, u Cantabria, de• d el CMtro Valnera (1.7Q-i m) 
(foto Anna M. Pallejal 

-Sortides de prospeccw d.e l'itinerari ·Ruta de les Dotze Ermites•, per R. Vila i J. 
'forrens. - Dia 7: Sant Lloren~ Savall, Sant Feliu de Vallearca, Vilawr~ana, Sant 
Lloren~. Sant Jaume de Vallvcrd, serra de la Codina i Sant Lloren~; a més de pros
pcccionar, es nctcjá i ocnyalitzñ. - Dio 14: Ctra. B-124 <km 21 ), el ('.encscñ, can Bros
sn, el Dalmau, F.rmita de les Arenes. 

• Altt'CS excursions. - Día 7: La Alfoz de Uoredo (CHnUtbria): ~ovales, Hoyo Ali· 
sa, la Peñla, la Peña de Duña, collet del 13alconucu, Pilón de las PHlomHs, Cuetu la 
Misa i retorn. AnM M. PallejA, Ismael Méndez i Josep M. 'l'orras. -DiH 9: Canti•· 
bria: 13itrc'énH de Pie de Concha, embassament.s d'Aisa i de Mediajo, cim del pie Jano 
(1.290 m) i retorn. Anna M. Palleja i Josep M. Torras, junt arnb José Leñero, de qui. 
jas. - Dia 11: Marisme~ de Santoña (CáotAbria), santuari de San Sebastián, ~Ionte
hano, riH de Escalante i Cicero. Judith Torras, Anna M. Palleja i Joscp :VI. Torras. 
-Dia 12: San Roque de Riomiera (Cantabria), Portillo de Lunada, pie La Miel (1.580), 
port.illo de la lloz, cim de Castro Vainero (1.707), Torcaverosa {1.561) i retorn. Anna 
M. PaUejA i Josep M. Torras. -Dia 21: .Gxcursió, amb 4 membres del SECNI, a la 
serra i castell de 1\liralles {Anoia), per M. Olivé, J . Sors, V. Casado, J. Montscrrat 
i J. Sors. - Uia 28: Travessa matinal L'Estany-Moia (14 km), t:Estany (873 m) -
Dolmen de Puig Rodó • Sant Pere de Ferrcrons (820 m), Moiii - Visita al monestir de 
Santa M. de l'Estany; P. Sola, F. Muñoz, G. Moreno, M. R. Marques, R. Moratones, 
O. Sabater, J . Sabater, A. C'.onzále", M. R. Puja!, J. M. Mar tí, F. Daví, J. Arderius, J. 
M. Biosea, M. C. Costa, J . Pons, B. Parera, J. Sors i R. Vila. 

GRUP ANAR-HI ANANT 

- Dia 14: Un grup d'uns 50 excursionistas varen seguir l'ftinerari de la Natura 



Canú de c .... teUllr VcU 

quo el nos~re centre ha re-estrenat rocent· 
n1cnt. Des de noiets i noiet.es roolt jovcs 
lins a profor.sors, passant per molts socis 
del centro, tots varen gaudir d'un Itinerari 
del que I"'O()mnnarícm molts racons i ra
concts. 

GRUP D'ESQUÍ 

- Ela dies 20 i 27 es varen fcr les 
ducs primeres •ortides del cursct d'esquf 
d'cnguuey, a l'estació andorrana de Pat. 
La quontitat i la qualitat de la ncu ha 
permOs gnudir u tots els cursetistes (uns 
110) do In practica d'aquest esport d'hi
vern. 

CAMlNADES 1 MARXES 

-Dio 14: vm Cursa i\tar i Murtra 
(20 km), a Rlnnor.. Joscp :\f. Torras. -Oia 
21: UI Manca de Vilobí d'Onyar (15 
km), al GironOe. Anna :'d. Pallejit, Maroel 
Germl i Joscp M. Torras. - Dia 28: XII 
1\farxa de Sant Pau (14 km), a Sant Poi 
do Mar. Mu.n:el Germil, Josep ~1. Torras 
i F'ranccsc Valls. 

f' cnt el recorregut de I'IUncrarl de Natura 
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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 
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Puig ele la Creu, 3. Tel. 714 61 42. Cutellar del ValiM 


