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Somt FeUu del Racó. (Dibuix de Jordl SojA} 
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Dl!rLLt;TÍ IXf'OilMATIU DEL CENTRE 
EXCVRSIONISTA DF! CASTELLAR 
Colom. R/n. (AteneuJ. 
l:ARtellnr del Vtt110s (Vnii~A Occidl'JlWJ) 
:\dhl'rll. a lee. feden.ciuu d'l'ntitatt. Ex>:uniool,IH 
du Cl\t&lunya, d'E.;pclrolor:u~. tfF.!Iporb: d'ffivcrn, 
• S,cntkr• de c~::.a]c:nya 1 • A&illlot 
NU:\1. 343. ABIUL 1996 

RUTA DE LES ERMITES 
Un circuit pcl t'Omllnic vnllesit al scrvci do tots 

Com cada any per nqucst.,¡ dates, pcr cinquenn vcgada oonsccutiva, el Ü!>ntr~> 
Excursionista de Ca>tellar ha prcparat la sevn prova de resi•ti'ncia per muntnnya. 
Com ja vilrem informar en el butllctí del me;; p.Msal., enguany c:ontorren varis facloro 
que impcdcixcn de seguir cnd&\'llllt amb una nova cdició (en aqufll\t en.' lora la ler<'t'
ra), de la lrtWe•sn Matagaii•·Ca.tcllar. L'incendi que duranL l'!'stiu de 1991 va ere· 
mHr bona port del traject~ entre St. Miqucl Se•perxes i St. Feliu de Codincs; els in· 
convcnients del dcspla~ament nmb auloNH finA a coU i"orml c ¡ l'evident minsa 
originaJitnt d'un ilinerari, do per ::d mancat d'e,t~pc-cinl interes, vnrcn dccidir·nos n 
int.ental" trobar una altcmati\'a que pogués .sub:~tit.uir.\a.. 

Partint de In ba.."<' de poder rcalitzar la r;ortlda i arribada de l'itinernri dC!I de 
Castellar i, nlhora, intentan! donar a la nova prava una peroonalihtl propia bcn defi· 
nida i diferenciacln de la que presenta «Els Cinc Cims .. , es van ~¡:;tudiar varies po,._q¡. 
bilitats arribnnt, al final d'aqucst procés d'nniilisí. • la conclusió d'eliCollir, ja perlilal 
dnmunt de l!; plhnols cartogrll.ficp,, un senziJI r'C'OOrrcgut en formn do ciccuit., que pro· 
tén enllnt;nr, segulnt únicamenl camins de munttlnya, Jcs dislint~e: csglésies d'~stil 
romimic escamp.ades per les rodnlics de la nMtrn vila. 

Com é1< natural, del pmjcctA> amb que es va <-omen....- a treballar, fins arribar al 
momentani punl i final que repr-nta l'actulll di...,.,ny, hi ha lllgunl'!l ,;cmblaoc::e. )>('rO 
no és, ni de hon tros, exaetamont el mateix. !..e;; sort.ides de prospccci() efectuadcs durnnt 
aquest dnrrcr mi¡¡ any han eslal prou útils i alliQOnArlorcs pera donar, coma resu l
tat= un concixcment, quasi oxhuu6tiu, de les difcrerHI:i t.ones que s'unuv~" visitant. i, u 
J'ensems, han permés rcctilicar, remodclar i escolli r ols it.iner>U·is d'~n lla~ en funeió de 
poder-los of~rir dins d'uoes noccpl>!bles coordenade•, racionals, bcni<¡ues i inédites. 

El retoi'T'CgUt de la nova prova de resi<téncia ourl de Ca.Wllar per a enfilar...,, 
decididnmcnt, al mirador de la n06tra ooman:a. el Puig de la Creu. Oins el seu recin 
te, rcstaur>t<la el 1951, es conserva !'ermita dedicada a S>~nta Mnrin. Baixem pcl eamJ 
de la font. dol GmTi ([ual rnc~ do re~uJLes do «rcbr·e., lt>S visites deis molOristcs de lrial) 
i anem a travu .. a t· el tmTcnc Mal do can MonUiot· pcr a puj>U· a can CastelM de Dnlt 
i e) borúe encrcuament de enmins d'Eis Tres Pins. 

L'ae<:és a SIUII Sebastia de ~lontmajor "''UÍ no és gaire comod~ ni senzill. Altra 
vegada ens baurem de felicitar de la gran labor r<:Olclgjcn que d~ixcn, al seu p.a>, al
guns individua quan uansitcn dwnunl d\mn moto. 

De l'esglésin ctd destacar cls •eus absis <rcctungu]ar el central) i un honic cam
panar nixccat damunt del creuer. Al scu interior, unes pintures nl n·csc d'Antoni Vilo 
Arrufat (19!\0). 

Baixem cap a la riera de Calde•, direcció a Sant Feliu de (',odines, per a girar, 
sobtadamen~o, a !'esquerra i seguinl un antic oorriol, arribar a la ten:<:ra ermita romA· 
ruca; Santa Maria del Grau, situada no gaire lluny del mas de In Vila, inicialmcnt 
c:oneguda oom la Viln del Grau. Passcm per davnnt de c-dll Font nbnns d'emprendre 
lo pitrada que oonducix, de dret, a Santa Mario del castell do Gallif>~, lloc on val la 
pena d'alurar-se una eswna pcr a contemplar l'csplondida panorllmica que s'rubira. 



El nost.re itinerari ara planeja per anar a rauro prop de la Ferrería. Una petita 
pujadcta guanya el 11om de la serra de la Codina i un modest viarany permet davallar 
a l'ermita de Sant Jaume de Vallverd, acuradamcnt rccon,;truida (1975). Agafem cl 
tr&jecte del PR C-30 i scm;c dificoltat, s'arriba a Sant Lloren~ Savall. Som a mig eaml. 

Remuntem la carena de les Oliverctes, ruta de Granera, per anar, prop del mas 
de l'Armengol, a donar un cop d'ull a l'esglé!!ia de Sant Feliuet de Vallcarca. Fins ad, 
ininterrompudament, ens anavem allunyant de Ca.sLellar. A partir d'ara, el Lrajeete ini· 
cia el retoro. Pa.ssem per can Vilaw~ann i per un pont travcsscm el Ripoll. Una mica 
més amunt. topem omb la carretera qua enlla~a Sant Lloren~ i Monistrol de Caldcrs. 

Comcn9a l'itinerari per a superar la darrera p~itda ..eriosa de la cursa: l'aceés a 
caslell de Pora. TransitanL per una pista observm·cm, n !'esquerra, la ma.sia d'El 
Genesc~. Assolim In carena i pcr tcrrcny dovostat pcr un incendi arribem a coll 
d'Agrnmunt. Un dreLurcr corriol ajuda a guanyar ols darrars melres. Uins del recinte 
do tu l'ortuJesa rul'nosa s'endevina l'eslruclura de In copclla t'Qmhnico de Santa Ma· 
ria. Oaudim d'tma panorñmico sensacional. 

Sltuoto nllrn vcgada al coll, ago.fem el camí que es desplega per J'esponerosa 
carena d~ la Muntada. Passem a prop de In mMin de Ir~ Olívcres i una curt.a pujada 
ens oonduoix a coll de Palomeres. Eslem ubicato a cavall de les vall• d'Horta i Mur. 
fleo aviat, Sant Pere del Dalroau seril el nostrc proper objcctiu. Més enllil, ens espe
ra la fon~ del CubeU. 

El llarg tri\Jccle per la riera s'acaba prop de l'ermiLa de la M.are de Déu de les 
Arenes, lloc de llegenda, punt de t.robada de conoorregut.s aplec:s i indrct molt lligat a 
In nOfotm ,.¡Jn. 

L 'itincruri pel romitnic del Valles s'encamina ja vers el oeu final. Travessem els 
torrents de Mntalonga, del Sot de la Carda i del Sot del Cuix. Anem, decidits, cap a 
Sant l'eliu del Uaeó. L'esglésla, documentada el 920, va pertllnycr al monestir de Sant 
Cugat del Valle.. El scu pctit campanar és una doUcia. Oeixem, a !'esquerra, can 
Juliana i perdem al~ada fins Lravessar el Ripoll pel pont de la carretera de 'l'errassa. 

--

Rula de les Ermitcs . Santa Maria del l'ulg de In Creu 



Saturttt.s de rnunt.nnya i possiblcment, una mica cansat8-. som de retorn a Caste
llar. 

Finrumcnt, caldri" fer una puntualit.7nció a l'cnwrn d'aquest cin:uil de romAnic 
que, amb molla iHusió, ba preparat el \..entre. Som oonocionl<! de que. Uevat d'ruguna 
exccpció ISant Sebastia de Montmajorl, aqueM trlljecle no enllata ~ésics de gran 
villua o imporú\ncia artística Senzillament, IH>m pre~• divulgar. amb bumililat no 
e•empUI de profunda admiració, una pelila mo<tra d~l pntrimoni bist.Oric, desperdi
ga!, mnlmils i ..,,·int descooegut, que at..,.,ra la n0<1tru t-umarea. Amb aquest bagat· 
ge, el Centre C:x\.-ursionista de Castellar, únicamenL inumtu ~~udar a aprofundir en el 
conC'ixrmcnt del país que ens acull. És, J)O[..~Or, on ccrta manera~ ft!'r mar xa enrern i 
rotornur alt:t publulaLs que varen impulsar o cstimulur eh; origens i gestació de 
l'excuroionisme cntnlll: aqucll afany de des.:oberta, do conOixer, de recons trucció, de 
fer pols ... , cls hem volgut reoollir i intentar trnr,llndnl··los nls nosti'\!s dies am b ac¡uest 
trcbnJI quo avu.i uf~rün a tothom montrc rcstu dcmpous l't>l:lf)~run~a i el dc~ig de mi· 
llorur·lu. 

Molt.(\1\ vcgadcs haurem l:5eotit. lUr que pcr <"Stimnr nmb intensitat una <.--osa, un 
objocto, una per!:!omt. un J)Afs, eal conCixcr profundamenL i dt!Lulladn i, Alhora, intcn· 
lar fer n~ixor, mantcnir i multiplicar un afecte. go•nrlom dir, quasi apassionat. En 
aquesta línia uu oomprotnls volem afcrmar i ratificar J., .Otida postura del Centre. Alla 
ens hi lrobarem, ;;cmprc, scnse exclusions, perqu~ ni PI do•ilnim ni el defallimenl 
encaixm amb el nostre estil. 

PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS ] 

Abril dt> 1996 

12, divend""' 
14, diumcn~ 
14, diumcn~ 
L.tl, diumcngc 
16, dimnrt.N 
20, disa11bw i 
21, dlumcngc 
21, diumenge 
28, diumenl(l> 
28, diumenge 

1 de maig 
1 de mai¡¡ 

Vcredicte Concurs 
.Matinal a Buscar Carbó 
![ Excu .. ió Scrra de Monlsunt 
Scrra de J'Obac 
Heunió prepa l'at0rin ncth.itnt~ 
[] Cnmpament d'Azimut a 

can Sussén 
XTX Rmbnrdissada Garrotxa 
Ruta de les Ermitcs 
F.xcursió al 'fagamanen t 
Castcll de Gallifa 
L'Esplugn de Francolí 

TENlllf :-IOTÍCIA DE ... 

MH lntonnac:ió a: 

Grup Fotcgrafia 
Grup Infantil 
Grup de Muntanya 
Crup Anar-hi anant 
Gmp ue Munt.onyn 
Grups Infantil, Pre· 

juvenil i Juvenil 
Grup de Muntanya 
Pl\gs. 1, 2 i 3 
Grup lnfantil 
Grup lnfantil 
Grup Anar-hi Anant 

Grup d'Espeleologia 

• Cominodcs Populars: dia 5: Cal B..-; dio 6: &nt Uoren~ de Morunys; dio 
8: Monistrol de Calders; día 14: Xavas; dia 21: SaUent; día 28: Sant Feliu Sasserra. 

AGRAIMENT 
Oin" d'uquéYt. buLUctf, dodk{lt quaJ~~i ínt~grnmenL a dunur o conCi.xcr la U<l\'a prova 

de rosiatónein per muntan:;a .. Ruta de les Ermice.¡ .. que or¡n nit'la el Centre Excun:ionista 
de Cn~~otcllar, mcJIL en~ plou, en ll<lm de l'endtnt i en el del polic. ¡.p·up d'urgnnitzadors, agrair 
ha duaintorcssttda ooHabor;;~ci6 qu e enH ha ofcrt l'o.mic Jordí Sota al voler aportar, b'Usto
Silmont, cls ~ui'J dibuixos de Jes distimcs cnnit.cff romflniquet. per un di¡,;con-c l'itincrari 
pcr l,ol de pt.lder4 1os n:produlr. Grades, Jordi, pel t6U nu:oltamonL i que pcr molts anys 
puguis eontinuar o.ugmcntant )a t..eva col-lecció de rombnJc. 



RUTA DE LES ERMITES 

Itinerari pel Romanic del Valles 

PINZEu.ADA illSTÓRICA 

Santa Maria del Puig de la Creu (Cast<>Dar del Vall(,s) 
Documentada el 1192, J'ermita es oonservn din• del N!cinte tancat. Perles SC\' CS 

caractcrfstiqucs, es coru!idera dios del grup d'csglósics rurals, que foren construidos 
aJ 8eA'Ie XII n In nostra comarcu. VAries restaurncions, la darrenl, 1951, han ret arri
bar l'edifici fins cls nostres dies. 

Snnt Scbostw d e ~lontmajor (Üalños do Montbui) 
Aquesta església es va bast.ir un xic abans del 1077. J>ins e l 1216 va pertanyer 

ni m<>ncstir de :>am Cugat del Vnllcs. Tot i que no U ha c•tat llovat el caract.er de 
parroquial, a la prActica és una sufragimcia de Caldes. Atcscs les característiques d'or· 
namentació deis murs de la capc;alera, aquest edifici pot ~&ser datat com una obra de 
mitian del s<gle XJ. El campanar és posterior, possiblemcnt de final del segle XI o 
principi del xu. 

Santa llfnria del Grau (Gallifa) 
Documentada el 1227, al llarg deis segles ha 60fcn moltcs restauracioos i conso

lidacions. Pcr les ocves característiques de construc:ció, podem in.aiure-Ja dios del grup 
d'ermit.es aixccades al llarg el segle xn. 

Santa Maria del Costell de Gallifa (GallifaJ 
Mnlgrnt que la prin>era menci6 del eastcll pcnany al 999, la documcntació de 

l'esglésln arrencu de l'any 1060. L'obsis A'ndnptu, plcnurnent, a les formes del roma· 
<t'liC llombard. Lu mm, en can,;, no admct una dutució l.t\IJ precian.. Tot i aixO, la po· 
d>ícm • ituur a cavall ent.re e ls soglcs XI i XII. JlesLilu•·ncla entre 1985·1987, es va ter· 
nar a obrir al cu ltc sota l'advocació de la Ma1·e de Oóu do l'Ecologia. 

Sant Jaume de VnUverd (Saot Lloren~ Savall) 
Capella constrwda per llernat de Vallvero entre 1180 i 1190. El 1606 es ' 'a aliar· 

gar la nau i rl 1736 esta\·a arruínada. Reconstruida pel seu propieillri a<:tUal (19751, 
l'esgléfi.ia, avui, té molt poc de la eapellcta <>riginal lúnieament la fatana sud i part 
de l'obfiisl. 

Sllnt FeUu do Vallcarca (Sant Lloren~ Savnll) 
Documentada el 1 0(;3, la planta original d'aquest temple és un tipus poc corrent; 

es tracto d'un edilicl d'una nau i absis principal i quoLrc nbsidioles laterals, dues a 
cada co.qtnt do la nau. Ara es presenta, pero, molt modificada degut a les actuacions 
que s'hi hun fet en ~poca moderna. Tot i el seu suposaL origen nntic, cls elements 
eonstructius corresponen a W1 primitiu romh.nic llombnrd. 

Santa Maria d e Castell de Pem (Sant Lloren~ Savall) 
Si bó el cW!Lell és documentat des de l'any 1017, de lo scvn capclla no trobem 



Ruta de ¡.., Ermltes - Santa Mario de 1 .. Arenes 

cap documcnt lins el 1378. La noticia de In seva ruino correspon al 1736. Les restes 
d'oqucsta potila ermita es troben ubicados dins del recint• del c>lslell. L'absis, fonnn 
pru-t del maleÍJt mur de la fortales;a_ La cronologia del temple o'ha data• de principi 
del seglo XJ. 

& nt Poro d el Dalmau o d e Mur (Sant Llol'('n~ Sovnll) 
El nom original és el de Sant Perc de Mur, conlre e•piritual de la vaJI del ma

tcix nom. Fou reformado al seglc xv~n. suprimint l'ub•is, ~•piant les dues portes i 
obrint-ne una o la nova parct, capgirant l'orientació de l'esgiésia. La data de con•
trucció es pot situar al final del seglc Xl, coincidint amb la construoció del monestir 
de Sant Lloren~ del Munt. La data de dcdicnció és de l'any 1101. 

Santa Mario de les Arenes (Castellar del Vall~) 
Aquesuo erauta és moll pobra en quanl o documeni.3Ció. Sois es poi donar com 

referencia certa, un docwnent de l'any 1121. És, també, un edillci molt senzill. La 
part de l'abtüs i el primer traro de la nau es poi incloure diu del grup de capelles 
eonsrruldcs al ~~egle x.u. El segon tram de In nnu, amb la porta =tiga, no sembla 
anterior ni scgle XIV. La resta seria una arnpliació posterior. 

&nt Fellu del Rac6 (Castellar del Valles) 
Oooumenl<~da des del 986, el nom antic d'aquesla església és el de Sant Feliu de 

Valril. L'edifici actual fou bnstit el 1819. Resta dempeus l'airós campanar romilnic 
(llcglc XI), roconstnüt a pr incipi deis nnys sotanto, amb pctites rest<!S de pintura mural 
romhnico. n l'oxtcrior (principis segle XII). El mnig de 1980 es va fcr la troballa d'una 
ara de marb•-e a lo. que se li ha atribwl una datació molt nntiga (seglcs v o vt). 



'1\CTMTATS I NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
... 

•.• .· :'· MES D'ABRILJ)E 1996 

GRUP lN}'ANTIL 
• Dia 14: .. Cicle Racons de Sant Lloren\;». Ancm a buscar Carbó. Matinal; Sor

tida a les 8, dcl e<>ntre en ootxes partic-ulars. Itinerari: canal de Santa Agn~s, turó de 
les Nou Cobres, canal Fonda, la Cadireta, el Dalmau. Vocals: Jordi Cots i Ramon Vila. 
'l'elefon 714 85 48 

• llia 28: EL TAGAMANENT. Excursió de tot el di a. La sortida és a les 8, del 
centre en cotxes particulars. Jtinen>ri aprox: Figaró, 'l'agárnanent, Figaró. Vocals: Pero 
Palazón i Antoni Cubí. Tc!Cfons 71 4 23 46 - 714 7 127. 

• Dia 1 de maig: Costellada al «Castcll de Gnllifn•. Sortida a les 9 del matf, 
en cotxes particulars. La gent interessada que es posi en contacte amb qualsevol vo
cal del grup. 

NOTA: De cara a l'acampada que farcm a Mura, detn.roJem a les persones inte
ressades en aquest tema <rue es manife•tin. Per aixo aprofitarcm la costcllada de 1'1 
d~ maig per parJar-ne. 'l'ots scrcu bcm.;nguts. 

GRUP INFAI'<"'l'IL, PRE-JUVENIL i JUVENIL 
• Dics 20 i 21: Participació en el JI Campament d'Azimut a can Sussén (Ma<;a

ners, prop de Saldes). Arribada el matí del dissabte dia 20; a la tm-da tallers i jocs; 
al vcsprc sopar i vetllada de foc de carop; a la nit ressopó deis monitors. Al matí 
següent esmorzar i repartiment de grups pcr anar a difcronts itinernl'is <Gresolet, 
Ensija, Ma.sís del Pedra). El dinar del pr imer dia 11>em de portar tots, després hi ha 
tres possibilitats: 

- sopar. csmorza.r, dinar i acampada: 1.750 Pts. 
- esmorzar, dinar i acampada: 1.250 Pts. 
- acampada: 500 Pis. 

Pcr reserves poscu·vos en contacte amb els vostres monitors. 

GRUP DE MUNTANYA 
• Dia 14: 11 Excursió de tot el dia a la Sorra del Montsant. Desplagament en 

cotxes particulars lins el coll d'Aibarca (lluc on s'inicia l'excursió), on ens trobarem a 
les 8 dcl mati. ltinernri: D'Albarca a Margalef perla Hoca Corbatera, ermita, harranc 
i font de la Mare de Déu, barranc deis Pl!lags i riu Montsant. Vocal.: Josep M. Bios
ca i Alabart i Maria Conoopció Costa i AJgucr. Tetofon 71 4 62 63. 

• Dia 16: Reunió pcr a preparar 1 programar les activitats del grup de Mun 
tanya a desenvolupar durant els propcrs mcsos. Es tractn d~no reunió oberht a tot
hom que \-ulgui coJ.Iaborar. La trobada tindra !loe al local social a un quart d' ll del 
vespre. 

• llia 21: Parliclpacló a la XIX Embardissada a la Garrotxa. Organitta: 
Centre Excursionista d'Oiot. !Linerari: Sant Pau de Segúries, santunri del Remei, castell 
de Creixenturri, els Castellets, Santa Maria de Ilolbs, coll de la Bau, el Sitj ar, Sant 
Pau de Scgúries. Es tracia d'unn cxcursió d'uns 20 quilometres de llargada. Despla~a
ment. amb cotxes parH<.·u.lars. Per a més informació adrcccu-vos a Secretaria. 

• Di a 28: Ruta de les Ermites, (ltinerari pel romitnic del Valles). Organitza: 
Centre Excursionista de Cn.~tellar. Es un bomc trl\iecte de 48 quilometres de Uarga
da. Agra:irem J'ajuda de persones disposades a coJ.lnborar a les tasques d'organització 
i control de la prova. Moltés grilcies. Per a més informació i detalls consulteu altees 
apattats del butUeU o adreceu-vos a Secretaria. 



GRUP ANAR-Hl ANANT 
• Oin 14: 11atinnln la Serra de I'Obac. !tincrari: Alzinn del SnHari, 1'uró de In 

Poi a, Alzintt del Vcnt, cuma d'en Vila, coll de Boix, Avene del Lle•L, font deis 'l' rngi· 
ners i Alzinn del Sal·lari. Sortida a lee 8 del ma\1, del local social, en cotxes pnrt.icu
lars; retoro a les 2, aproximadament Vocal: MontscrTai Us.rrachinu.. '!'el 714 76 97. 

• Oin 28: ParticiJ)llció en l'orgnnització i oontrols de la Ruta de les Ennitcs. 

GRUP ANAit-ID ANAN''l' 1 GRUP D'ESPELEOLOGTA 
• Dia 1 de mnig: SorLida n l'Espluga de FrancoU (CA:>va de la Font Major). ViAita 

turística i d'Aventura. Una bona oca~ió per visitar les Coves on ncix el riu Franoolf. 
Cal apuntar-se abans del día 14 d'abril. lnformació ieiMons: 7146068 • 714 6648 · 
714 65 27. Miqucl Badia i Ramon Mas (pinces limiUides). 

GRUP OE FO'J'OGRAFIA 
• El din 12., a les 22 hures, ' 'orcdicle del primer l•·irnostrc, d<:l XI Concurs de 

Fotografia en Color. El jurat cstaril format per membrcs del Nardo Gira! t. El \ 'Ore· 

dicte el fnrcm en el nostre local socinl i, com semprc, és pCtblic. 
Eno ha arribat informació del 1 Concurs de ~'otografia Sant ,Jordi del Centre 

Excursioni•ta de S. Ccloni; del XVlT Concurs E•tatal de Fotografia de l'Agrup~ci6 
~'oLogr~ncn ).1arwrellos i de la Sn Mostra d'Audio-vi•unls de Muntanyo de la vilo de 
Griicia. Si hi esteu inl('rossats us podcu ad~ar al vocal del grup. 

NOTICIARl DEL CENTRE . - 1 '--- - - - - ___ __] 
IX CAJ\11NADA POPULAR 

Un nny més el Centro participa en l'organització de la Caminada Popular, d'un• 
18 km. i fon;a roés desnivells que l'any po.o;sat, té cnrilctcr de malina! i, com cada any, 
l'Ajuntamenl es fa earrec de l'esmonor. Es faril el 12 de maig; rcsen·eu-vos la data. 



¡------ EL CAMINAR DEL CENTRE 
l__ ACTIVITATS DEL PASSAT MES DE FEBRER 
GRUP DE MU:-n'ANYA 

Entorns de Castellar: - Día 4: el Girbau, fonL Soleia, la Mola, el Girbau, per 
P. Cll!Ter._., J. 8ruix. P. Vives, F. Romall""", M. Gt>rmh i .r. Carreras. - Día 7: San
luari de lo Salut, can Domenec, can l\lanent M•itn ni pi monumental! i retoro. J. 
Pnllcjll i Sra., A M. Pallejil i J. :0.1. Torras. - Diu 11: el GJrbau, font Soleia, S. Ag
nes, ooll de Grua i el Girbau, per P. Vives, J. llruix i M. Gcrrna. Ruta de les Ermi
tas, S. J.lor~n~ Savall, S. Jaume de Vallverd. S. Mnriu dul Custell da Gallifa, riera de 
Cnld~•. S. SebuMIÜI de Montmajor, ron Castcllct du Dttlt, fonL del Gurri, Puig de la 
Crcu, pcr I!.Vila i J. Tol'Tcns. Monistrol de Caldeo·s, C•·onc•·n, Castellar, ,Josep Sors. 
- Di;, 13: cnn f!ufl, el Morral Gran, Pla d eis Gincbron .. •, collct deis Tres Termes, i 
r~torn jl('r cnn Pwacs. J . M. Torras, junt nmh Óscar i Albert Mas (L'ES¡. - Din 18: 
«Ruta de les Ermitcs»; S. Lloren~ Savall, L'.A.J·men~'Ql, S. Feliu d e Vallcarca, cun 
VilntA.'r~ono., el Ct'nescA, (:Oll d'Agramunt. cn..c;tcll do Pera, c.."'ll U'Agrarnunt, can Bros· 
sa, vall d'lloM.o, ('.()modran, coll de Palomeres, S. Pere d~l Dalmnu, riera Seca, S. 
Maria de leo Arenes, l'llla, sot de la Carda, ooll del Pujol, MoU Barata, S. Feliu del 
Rooó, can Julilm~. poot Ripoll, local CEC; J. Sors, 1!. Vila i J. 'l'orrens. - Dia 24: •Rula 
de les Rrmitcs•, ooll del eastell de Gallifa, enmf plancr, scnder GK 5, la Ferrería i 
rctom nl ooU del (;...,teU, serra de la Codina (pla de les t'orquesl - inici oorriol da,•a· 
!lada a S. Jaume de VallYerd i rewrn pel mateix itincrnri: R. Vila i J. Torren.s. Día 
25: Ncwjar dn'""''" del Gil'bau a coll de Grua, :.1. GermA. Travcssa Monistrol 
do Coldero-Costellar per J . llinoj0o3&. S. Mediavilla, M. DurWI. S. Alfara, F. Ardc
rius, J . M . .\lnrtl, T. Mas. M. Vcndrell, J. Torrens i .J. Sora. Serra de l'Obac, per 14 
membffq del grup Anar-hi aniUit. Castello~. F:rn d'cn Pctasque•, dr.eera al P. de lo 
Crcu i desccns pul coll Roig i les Fonts Al tes do Cunyelles. J. Pallcjá i Sra. 

Altre8 cxeursions: - Día 11: Excursió a lo nfiu do 46 mcmbres del grup Anar
hi onnnt, comptunt-hl la Mariona, als Ra.oos de Pcgueru. E• dina al Santuari do 
<;:orbortL Oin 1 H: Sm-tida del CEC a Monl•errul: can Rovirn, ol Vermcll del Xincurró, 
font d0l Xcbrct, torrent de les Grutc•, covu do !'Arcada, fout ue l'Eslla,.¡ssada, coll 
de Porc, covo de les Pruncrcs, collet del Cabrit, bnAMI deis Ferros i descens del tor
rent de In Coma deis Naps de Baix (equipot nonb oorde• a 16 trams verticalsl, covn 
del Cabrit, clot del Tambor i scrrat de le-; Arne•. F. l)cu, J. Mumbardó, J . Pons, J. 
Sors i J. M. Torro.•. Din 20: Excursió pel Sol "<in~~ i In Segnrra, amb visites a la Tor
re de Volllero.a i runcs del castell, Sant Miqucl de Fontanet, Torre d'Ardevol i san
tu ari del Mi mcle. 

GRUP lNFA.Vl'Jl> 
-Oía 11: Cavall Berna!. Van participar: C. Ola•, A. Cubí, S. Gandia, A i Al

bert Canturri, J. Soldevila, A Hojo, A. i Cri~tinn lnicsto, O. Papell, A. Palazón, T. i 
Maria Cot•, A. i Albert Vilatersana, L. Lópe>. i Mor<: PMCUIII. -Dia 25: Itincrari de 
Natura. Van participar: M. i Alba Alfonso, G. Muntada, S. Gnndia, A. i Anna Can
turri, A. nojo, i\1. i Aína Sansa, E. Carné, G. i Diel Sorin, C. i Marta Díaz, E. Valver
de, /\. 1 Arnnu Vilatersana, O. Papell, M. Pnrrngn i C. Suns. 

GRUP D'ESQuf 
- Dia !ú: Jomndn d'csquí a la Molina. Pere i F. Cm·donn i ,J. M. Torras. - Eis 

dies 3 i 10 ea van fcr les ducs darreres sortides del curset d'csquí n l'cstació andorra
na de Pal. F.l tcmps i la ncu ens ha aeomponynt nquc•ta temporada, esperem que 
tambó sigui aixl la propera. - Dia 24: Jomndn d'csqul de fons a Tuixén. Un grup 



Ruta de ' "" Elrmites · Sant p.,.., d el Dalmau o do 1\lur 

fo~a nombnle de socis del centre es va despla~ a aquesta estació pcr practicar (molts 
por primera vcgnda) aquesta altea varietat d'csqul. L'cxil de la surtida ens oblignrñ a 
repetir l'cxperiimcia en rutures temporadcs. 

GUUP D'ESPELEOLOGIA 
F.l pnAsnt dia 24 de febrer Jaucno Font i Romon .Mus van anru· a reoollir el Pes· 

sobre a l'avvnc del Dnvl, coHocat el passat mea de dooombrc amb motiu de les festes 
de Nodnl i !Wi• 1995i96, el qual cstava en pcrfe<:tos ooodicions. 

El nostr11 agraimcnt als diferents grups espeloolbgir• que han passat a visitar-lo 
i han dr ixnt el seu e•crit i signatura en el llibrc que cada any deixem al costat del 
pcsscbrc per aquesta linalitat. 

- - ------
Tal oom es va comunicar en l'assemblea del C<ontrc del passat dia 16 de febrer, 

el Crup d'Espeleologia a partir del mes de gener de 1996 deixAvcm de trcure'ns les 
llicenc:iet federativos de la F.C.E. i passAvem n CSU\r rocolzat.s amb l'as.coeguca~ de 
le;; targcl<ls federath-es de la F.E.E.C. 

Reoordem que qui \-ulgui assabentar·se del perqué d'aqucsta dec·isió, JlOl dirigir· 
se al local del CEC, sccció del GECEC els divcndnl<' a pru1.ic de le. 10 del vesprc i 
amb molt de gust seran posats al oorrent de la corrcsponent decisió. 

CA!IDNADES 1 MARXES 
. Diu 1 : XIII MTT,Ti\ MARATÓ DE SANT CUGAT OF.L VALLES. J . M. Torras. 

Dia 11: V CURSA MANRESA.SANTPEDOR-:>11\NRESA ( !ó kml J. M. Torras. 

ESCALADA 
. Din 4: Escalada a la Castellassn por rocoll ir el peswbre; P. Estapé, F. Sola i J . 

Sors. Dia 13: 2a ascensió al Moniato, al Lorrent de In font Flllvia (Sant Uoren~ del 
:.1unt). J . M. Torras, junt amb Osear i Albert Masó (U ES). 



GRUP DE MUNTANYA 
11 Excursió a la serra del Montsant 

Dia 14 d'abril de 1996 

Vocals: Josep M. Biosca i Alabart i Maria Concepció 
Costa i Alguer. Telefon 714 62 63 

Hora i /loe tle sortitla: a les 8 del mati 
del Coll d 'Albarca 

Desplaf(ll11ent: en cotxcs particulars 

lti11erari: 
D' Albarca a Margalcf pcr la Roca Corbatera, crrn ita, barran e i font 

de la Mare de Déu, barranc deis Pelags i riu Montsant. 

Descripció tle l'iti11erari: 
Del coll d' Albarca (pronuncia! Aubarca pcr la gcnt del país) i que 

uneix les Muntanyes de Prades amb la Serra del Montsant situat a 774 m 
d'allitud pujarem al poble d' Albarca. 
' Aquest petit poble, que el 1846 encara tenia ajuntament propi, és ac
tualrnent un agregat de Cornudclla. Alguns anys cnr·cra estava prnctica
ment deshabitar, pero fa un tcmps ha estat utilitzat com a segona resi
dencia restaurant-se i construint-se noves cases amb un gust més aviat 
dubtós. 

Des del poble seguirem I'antic camí de terradura fins al coll Roig o 
deis Hostalets, dit així perqué hi havia dos hostals. 

Aquests establiments, deis quals encara en resten alguns trossos de 
parets, estaven situats al costat de l'antic camí de Cornudella a Ullde
molins que atravcssarem. (30 minuts). 

A partir d'aquí pttiarem de dret cap al Montsant i tot passant pel grau 
Gran arribarem a la Roca Corbatera ( 1.166 m) punt cuhninant de tota la 
Serra. ( 1 hora 15 minuts). 

El grau Gran, a diferencia d'altres, no té cap dificultat ja que era 
utilitzat pels habitants de les viles veYnes per pujar amb animals de bast 



L 'cscut d'Scala Dei, damunt de la JlOrta de l'crmita de la Mare de Dé u del Montsant 

al Montsant, ja sigui pcr conrear alguns trossos d'aquclls llocs o per fer
hi earbó. 

Després de fruir del panoiarna, si el dia és prou ciar, baixarem pcr 
un pctit corriolet a 1' ermita de la M are de Déu del Momsant. ( 1 hora 30 
minuts). 

Aquesta petita ermita, que depenia d'Scala Dei, cstava habitada per 
una pe1i1a comunitat cistercenca femenina pcls volts del 1200 peró consta 
que aquesla el 1215 es trasllada a Bonrepós al tcrmc de La Morera. 

Després hi habitaren ermitans fins que el 1 R 1 O t(m saquejada pcls 
11-ancesos. Tornada a ésser restaurada, el 1936 fou malmesa de nou. 

Ara torna a estar arreglada gracics a la gcnt deis pobles ve·ms. i\ la 
clau de volta de !'entrada hi ha l'cscut d'Scala Dei. 

A partir d'aquí comcn<;a el barranc de la Marc de Déu, que segui
rem, arribant a la font del mateix nom i a la .cova del Raconcr. 

A !'esquerra s'obre el barmnc de les Plctcs o de la font del Manya
no. Després, a la matcixa banda i sota el cingle de la Carmguina, troba
rem les covcs Frcdcs, amples balmes, en la més armconada de les quals 
semprc hi ha aif,'lla. 

Al cap de poca estona trobarem també a ('esquerra el barranc de la 
bruixa de la Serra Major. Passarem pe! racó de les Falles obrinl-se, a 
partir d'aquest punt, el solc amplc i profund deis Pelags. 

Ja en aquest barranc cns arriba pcr la dreta el del Parral just a l' indrct 
del Toll de I'Ou. Aquí l'aigua ja acostuma a ser abundant i salta de roca 
en roca tol fent pctits hassals (tolls). 



A partir d' aquí, i seguint aigücs avall l'csmentat barranc, trobarem 
per !'esquerra el comellar (scgons AlcMoll al Priorat significa: cspai de 
terra ample i prcgon ... que esta entre tcrrcs més clevades) de la Cova de 
l'Ós i el barranc del Bidovar a 1' Aiguabarreig (3 hores 30 minuts) lloc 
on l'aigua del barranc es barreja amb la del riu Montsant. 

Riu aval) passarcm per sota del pont Natural original per dos grans 
blocs d 'aglomcrat que s'ajunten. 

Es té al davant el mas del Soleras. Al fons del riu es troben les ca
dolles del Comte i enfront apareix el tom10 del Gall ample monolit ele 
cunglomerat. Es passa pel peu ele l'alterosa cinglera de la Pcnya Roja i 
una mica més aval! per la Covassa on hi raja una fo nt. 

Seguidament es passa pcl molí d'cn Vilar on es molía el blat i s ' hi 
feia electricitat. 

Poca est(ma després arribarem a la carretera que va de Margalef a 
Ulldemolins (5 hores) on frnira l'excursió. 

Notes: 
- Eis temps que apareixen són trets de diferents guíes i d'observa

cions personals deis vocals essent pero aproximats. 
Els vocals recoman en inscriurc's abans per organitzar 1 'enllac; deis 

cotxes des del coll d'Aiban:a i per tenir-ho en compte a )' hora d'iniciar 
l'excursió, degut a la distancia a recórrcr des de Castellar a l'csmentat 
col l. 

ltinerari per arribar al col/ d' Albarca: 
De Castellar anar a buscar !'autopista A-7 direcció Tarragona i sortir 

a Reus (sortida número 34). A la sortida dirigir-se cap a Reus i en arri
bar-hi, girar a !'esquerra al primer semafor, continuant a partir d'aquí 
les indicacions de Falset per anar a buscar la N-420, seguir-la i a uns 6 
km d'haver sortit de la ciutat, agafar a la dreta la carretera dirccció Les 
Borges del Camp, Ulldemolins. Aquesta carretera s'enfila fins al coll 
d' Alf01ja. A l'altre vessant, i un cop arribats al fons de la vall es traves
sa el riu Siurana i, deixant a !'esquerra la carretera que ens duria a Po
boleda, seguim en direcció a Cornudclla i al coll d' Albarca. 

La distancia des de Castellar és d' uns 160 km que es poden fcr en 
unes dues hores. 
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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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~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 


