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f Sé. Pe••ebre al• avene• 

Avene 

del 

Muronell 

El passat22 de desembre, tingué lloc 
la 5a. Baixada del Pessebre als avenes, 
acte ajornat el dia 6 del mateix mes, per 
causes imprevistas d'última hora. 

Tot i que les previsions no eren 
massa favorables per aquest ti pus d'acte, 
un grup de 25 persones sortiem del CEC, 
a les 8 del mati direcció al Sabater Vell i 
avene del Muronell . 

Després d'esmorzar i cantar unes 
cangons Nadalenques, els components 
del GECEC, I'Anna, el Ramon i el Jaume, 
portaven el Pessebre (obra d'en Joan 
Muntada) al fons de la cavila!. L'aigua 
brollava per toles les parets d 'aquesla 
magnífica cavitat castellarenca. 

A la pujada, es celebrava la Sa. 
Baixada amb torrons i mistela per a tots 
els assistens. 

Agrarm la participació deis compo
nents del Grup Anar-hi Anant i del Grup 
Infantil que amb la seva presencia han 
donat més caliu i anim per continuar 
aquest acle del Centre Excursionista de 
Castellar. 

També donem les gracies a SERNA 
perla seva col .laboració. 

Molles gracies a tots els que ens heu 
ajudat ambla voslra presencia. 



DE LA FONT DEL MICAIULLO A UAQÜÍFER DE CASTELLAR 

La Font del l\'licm·illo, ós una fon t. falsa, nom qu~ es dóna a aq uellcs dcus que 
sois bmllen en cpoques d'abundimcia de pluges. La seva situació .és tocant a la ca
rretera de Caslella r a Sant Lloren(:, a la vc..:;,;sant de muntanya, una quants melres 
abans de l'entmda de la urbanització de Les Marines, és de tacil loca lit?.,ció donada 
que les ducs surgencies de la font, molt abundosa l atractivaJ van a para r directa
ment a la cuneta de la carretera fent on petit saltant. 

La curiositat i alhora not.ícia d'actualita t d'aqucst aiguaneix, és que despré.s de 
22 anys adon nida1 enguany ha brollat en dues epoques, circumstancia excepcional i 
fml:l ttv\li desc:onP.guda, la primera des d'aproximada.men~ el 10 de gener fins e1 20 
de febrer i la se¡;ona des del 27 cJe. novembre fins a l'actualital. De fet segons la 
gent. J:,'iRn de S41nt Uorcn~;f, en tot el segle ha brollat. en cinc ocasions incloses les 
dues esmentaM.<, fet que confirma !'abundancia excepcional de pluga• de l'any 1996. 

És cvident que al llarg del segle, hi ha hagut altt·es a nys de copiases pluges en 
quC la 'Font. del l\.ficnrillo s'ha manti ngut seca. mentrc altres fonts intermitents si· 
tuades a la vorera del Ripoll han brollat abundosamen~, un exemple en seria la font 
falsa s ituada a poca metras de la car retcm, en el camí de la t' ont del p¡¡ttan, aquest 
fet ha cond u\t a la formulació de l'hipot.e..i, d'un llac s ubterra n.i del qua! la font en 
seria un sobreeixidor natural, l'lüpbtes·i es veu 1·cfo~ada. pcl fet que en algunes oca· 
aions ha brolla t quan ja fa més de 10 di"" que ha deixat de ploure, la revinguda de 
les a igües h8. an8.t emp1enant el s~•posat 11ac i la font ha rcixit del seu llarg període 
de sequedat~ fent de sohrcc.ixidor. 

L'estudi geologic fet el l966-67 per YAjuntament de Sant Lloren9, per captar ai
gua pera la p<>blació, indica que la deu d'aigua del pou de La Mwltada .van d'llorta•, 
<:Om:!lr\ÜL per n~c.omana.ció de l'csmcntat estudi, és lá ro¿t,teixa que en ~poqt~e.s oxcep· 
cionals SUit per la Font del I\,ticarillo. Aquest punt d'extracció, :;egons l'estvd i seria 
el s itua t més al nord o sigui el mé.s proper a Fes mentada població. De fet. tots sa
bem que la con1p0:;idó geolúgica del ma;:;:;is de Sa.nt Lloren~ és molt pennt<~ble, les 
fonts en el ma.~si' són poqucs i pobres, l'aigua de la plt~ia és oondu1da cap al s uhsol 
nlitjan~ant un :;i.stema Cñl'stic format pcr gaJcrics. esquerde.s i t-tvencs: l~..s fouts més 
abun.doses es t robcn a les zones baixe.s del nonl del massís, essent la F ont del Llor 
a la cap-;alera de la Vall d'Horta~ )'exemple que tcnün a la nostra vessant. de la 
m untanyn. Alt 1-c:; fon t.::; abundants sempre ~ituades al nord són J.e.s Fonts de Rclli· 
nars i les d(:! :\i~•ra. TJestudi gcolbgic del pou de La I\luntada, l'escaS!:!etat d 'ajgu<-'l a 
Sant Lloren<;, les ahundoS<>S fonts permanent• o inlennitents de la vorera del Ripoll , 
enu e Sant F'cliu i Les Arenes, la riquesa d'aig,Ja de Cas tellar amb 1'aqüífcr situat 
sota Sant Fcliu són elemenls a teni r en comptc per c:;tudiar !'origen deis cabals que 
l'alimenten i que s cgons l'ltinerari Ceologic del Centre Excw'sionista de Castellar 
(C. E. C.) t~ una conca que limitarla a ll~vant amb El Farell, a poncnt amb el massís 
de La .Mola i alnord al voltan< de Sant LIOJ·cng, hipbtesi que confirmaria IM possibl~ 
rela,~ió de la font i del pou de La Mwltada amb el nostre aqüifer, que ~.stñ tanca t al 
sud miLja.n~nt lllla falla que pa"a a prop del pont de Sant Feliu i per u Can J ulia
na. L'esmenl.ac.la falltl ha aixccat uns matelials impermeabl~!:! gran.its i pi~arres al 
davant d\ >ns de pcnncables que s'ha.n abaixat conglomerats i ca lcaris pos ant una 
barrera a les aigücs subtcrranie~ qu~ circulaven per aque.sts últim~ i que a rcnscms 
és la responauble de l'aigva temporada 22-24° de la Font Gran de f onts CalenLs, d'aoui 
li ve el num. És la mateixa. fa lla que proporciona aigua calenta a Calde.'i ~ si h6 ~n 
aqucst ca• a una temperalura for~a més elevada (els geblcgs calculen tma tempera
tura mitjana de ¡¡• per cada 100 roett·es do pcnotració vertical en el sol, el que do
naria tm nivell Creatic do la dou de Fonts Calents d'uns 800 meit'es de profwlditat. 

Fran cesc Deu 



• 

C~'\11NANT P EL BERGL"EDÁ 
Aqttt:St rnntí, des do con Hoig~ h~m pujul a Sa.nt 1'-<ftlrC de llroca ¡.wr a contanuar1 

uno jomada més, 1• travc••• entre Sant Miqucl de Cuixa i Sant Lloren~ prop Raga. 
!t. la penúltimd etapa d'un trnjt:'Cte lde pmp de 120 qutiOmeu·es d~ llargada ~ •¡uc uneix 
due.t abadies, hi>tllricament tmportank;, m<seguint In scrralada ptnnenca mtt¡an~t 
un agoserat itincrari d'alta muntanya. Pero avui, dim de la nostra motxilla, JUnl .1mb 
la iHu.sió j. l'rP.pt.:nlnca que tSe mprc cns t'companyen, tnmbé hi hrm posat un pctit 
pcss4!bre. Es senúU i humil com el tarHnnñ que seguim els ex<'urf"ionistes, ¡)('lró, a 
l'cns«ms, ric d'..,perit i pie de •ignificat. 

Tot i qut- In jornada no es preoentn ncollidora. comencem a caminar a bon pa:; i 
hcn oviat •om d"vant de l" bonica ma•i11 do la Pardinrlla de Ru•. ~lés enlld scguint 
un an t.ic camí (nvui mig pcrdut), i pa¡;~ont per leR t•u\ne!:! de In Creut!ta. f(lm cap a l 
diminut nucli de GavarróP.. l~smorwrn cnfront de la font i la cas.a de Cabant:.s, no 
maN!a allun)aU de l'<>•glésia rom/mica de Sant Genl3, ahandunada i en procés 
d'e~fundrament l..a soledat do l'indrei corpren i, sen•c wler, fa pensar en altrca epo
qut'P. tsi no dt> glOria, sí nlmcnys de P.Uh.lllistEmcia), en qut! viurc en aque$0te3 cuntra
rlos exigia afrol'lll:U' oondicion8 molt durog, 

Davallem uns minuts JX'r la pista i ngafem un crun1 que~ d('!'>prés d~ fer-nos creuar 
loo torreol<!rc~ que conformen la ca~ler1< de la ,.aJJ d~l riu Tort, conduei~. do• puja· 
da, ,.¡ coll del Veni. A J>llrtir d"aqut>dt punt el corriol topa amb una pista que va a 
rauro. cbr.nodamenl~ al Pla de l't\rca. La pt:r~pcctiva que tcnim de Jn carena dt• Sant 
M un, for~a pro pt,jra, perO tmcnm t res-centR mctres pcw damunt., clima a entlmdrc que 
eM ncostem a ln part més f('oixuga d~ l'itinerari. Efcctivament: ara pt!rLoca rcmuntar 
~1 fort pend~nt de la canal del Calobrc flllll alimycr la oollada Gro••a. t.: na curla re· 
brinc:olada i ja . ..om al collct de .l'anelle1o des d'on el "arany, pa.s..ont pel mtg d~ la 
bonua• pineda i d'un.s idil · lic~:~ pra.ts, permN a.c.cedi.r a In Basda dC' Tames. L.l darre
ra pujada, pe r un oorrio1 quo H·t'nlila mnndrosamcnt verd el cim, tampoc ofcrclX cap 
rncna d~ diflcullal. 

JX..; de fa qualrc anys, Mribar a Sant 1\larc és motiu de profunda tn,tor Peró 
anu aquesta l'('n•ació eWt'V~ moll m<'• punyent al vcure com bona J><trt de la t•-ul•da 
s'ha t!nfonsat i .. 1 l'intcrior tot 6s ruina i brutícia. Xingu diría que, "int any;:o "nrera. 

al cap,·espn· del 24 
d'abril, s'cnc~nien 

Et·m itn de Sant Marc iFoto: ./numc Torren!>!) 

foguere-s J'cnlom 
dt! l'ermita, 4ue 
trt'n visibl~~ dfls 
d~ tots els pobles 
d~ la vall del Bas
' r~.reny i que J'f'n· 
dcmi. mo" t,l gent 
d~ la rndalia pu¡a
va per a as:·nstir a 
la mistia 1 rccoUir 
el paMt benetl. 
Ara tot ~ ~aWnci i 
•olitud. 

Per sort, a la 
fa~ana de migdia 
M oonserva, .. tncc-
ra i perfectamrnt, 
la placa d'homc· 



natge col· locada pels amics de Cuardiola el passat 25 d'abril do 1994. 
La quietud i l'harmorúa de l'indret únicament es · t renca a !'hora de foradat· la 

pc<:ha on pensem aft!;rma r el pessebrc. É~ una fcina que no esl+~m e:'lCOsturnats a fC1· 
i que presenta 8.lf,"UJ l p roblema, pm·O amb voluntat i paci~ncia, acon¡.¡~gui rn empla~ar 
la petita rcprescntació del Naixement que ens ha oonfiat l'amic Joan :Yiuntada, en 
el punt que .sembla mé:;. ldoni. 

I\,tcnt res tant, !:!' ha ¡>osat a nevar una mica i Ja boira: q ue ha estat ce.<;timoni de 
tota la nost.ra E':$tada submergi nt-nos en w1 absolut alllament, s'ai.xect~ uns hrcus ins · 
tant-s per a dei.xar eml'evcure les viles de Uaga i Guan Uola . 

Jun~ amb el pessebm, la travessa entre Sant Miquel de Cuixa i Smlt Lloren~ prop 
Baga ha acomp1ert una nova fita: el ÍÍJlal de J'itincrari és ja a la '·iata. Enrera rest.(\ 
un dilatat pe-ripie muntanycnc. Ara sois falta t ransit.ar la part filci l i amable del re
corregut. Un vcl1 i atrevit projecle, lMl vegada una efímera iJ.Jusió que, anys enrera, 
e r1s ha\·ia w1it a l'entorn del Jose p U u1s, d'ací pocs dics t indra el .seu _punt i final. 
Damwlt deis carrer<tn}'B de raJta ruta tran.:;pirincnca s'hi ha deixat, gen erosa.ment , 
esfor~ i consta ncia. Aquest ha esdevingut el nostre millor bagatge. Alta on hi há w1a 
voluntat hi ha tUl camí. Us ho podeu b P.1'1 crcut·e. Pcr aixO avui sentim. u prop eJ goig 
d'haver acontieguit superar el repte. PerO, en el fons, també molr.a mclangia. 

S"ha fct tard i enfron~ e•pera url llarg cam! de davallada. ! , a !'hora d'emp.rendre 
eJ retorn, perduts ja e}~ primcrs mct res d'al~ada, no ero puc es tar de girar l'csguard 
bu•cant enca ra, pmp de les rústegues parets de !'ermita i do les ombres del record, 
retenir t tnti momerlts la imatgc, plena de vitalitat i ent1..1Siasrne, d•una pcr:;ona que 
en arribar a aquost cim, ofcria als astorats pa.rticipaJ)tS a la I Caminada Popular de 
Guardiola, un cruttir d'ai~\la fresca, una bonica collera de fusta i: per damunt de rot~ 
Ja calida empremt.a de la seva amistat. PerO la boira que, inoport.u •' a.ment, a ltra 
vcgada emboJqueJlava la carena, no m1'o va dcixar veure. 

Sant Marc de lJrocA, 6 de dese m bre de 1996. 

J aume Torrens Calvó 

!PROGRAMA MENSUAL D'ÁCTES IEXCUR$IONS 

nen~·· 1997 Activi tat Mes infonn ació a : 

1, dimec.res Reunió preparatoria Marxa Infantil Grup de Munt:mya 

6, dillum; Hevisar s~n)'alit.zació Cinc Cim.s Grup de Muntanya 

10, divendres Reunió preparatOria activitats Grup Anar-hi anant 

10, divend re~ Reunió preparatOria activitats Grup Infantil 

12, diumcngc Excursió a Sant Fellu Va.llcarca Gntp lnfml\il 
12, dium~nge Ex:eursió al Bcrgucdil Grup de I\funta.nya 

12, d iu rnenge Mw·a Grup A.narvJU anant 

18 i 19 Agulles de Montserrat C rup d'E•calada 

19, diumenge Re-..-isar senyalització Cinc Cims Grup de )..funtaoya 

19, diumenge .. La vella Europa rom:intica» Cicle de Projeccious 

26, diumenge Excursió volea J)ts Sentmcnat C ntp In fantil 
26, diumenge Excur·sió als Cing1cs de Taver tet G n.1 p de ~1unta r'lya 

26, diumenge lll Jtincrar i Costa Grup .A.nar-hi anant 

1 de febret· Vcrcdictc Com .. "Ut-.s i Sopar Grup de ~'ot.ografia 

2 de febrer XXII Concurs de Diapositíves Grup de ~'ot.ografia 
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. .. . · 
· TENIM NOTÍCIA DE ... 

~~~----------~ 

• Dia 19: 17a . :Vlarxa Pirineus d'esqui de fons, prova de la Lliga Catalana d'esquí 
popular de lla-rgu('..S distimcics. 

ACTIVITATS I NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES DE GENER DE 1997 

CRUP INF;\NTIL 
Premi a la constimcia, trofeu Enrie Comellas. 

El tJ·ofeu a la constáncia J<:nric Comellas fou entregat ~1 ¡>a.ssat dia 15 de de
sernhr~, aprofitant que una gran part. del gn1J) Infant.il est.ova J'CUnit pcr f~r el pe.:;;-

(h·up Infantil al Puig de la Creu (Foto: Gulll~:m Diaz 

•ebre del centre. Aquost any s'ha ''olgut premiar la cOnólancia de dos infantils que 
han croscut dins del gtup i que cnguany han pa::sat al pre-juvt>nil. S(m l'Oriol Pape
U i el Caries Diaz. A wt.s dos gdu::i~s; pcr haver estat infantils exempJars i pel vo::
lrt?' pus a prc-juvenil$.. 1-~nhorabona a tots dos. 

• Dia 10: A Jes 10 del vespre reunió prepa ratOria del scgon tdmP.~tr"P. . Sou tots 
convitbtl..S a particip<lr·-hi t;~mh les vo.~tros propostcs. 

• Dia 12: l,xcursió a !'ermita de Sant Feliu de VallC><rca. Matinal. Sortida a les 
8 rld centre, en cotxes particulars. Vocal: Paula !Tel. 7H 22 06). 

• Oia 26: .. cercant la nostnl. antiga civilització .. (voltant~ de: &ntmenat). Mati· 
nal. Sortida a les 8 del malí, del centre. Vocal: Cluillcm l'fol. 7 14 82 g,;¡_ 

GRUP DE l'>lUI\,-AAI"A 
• Dia 1: Retulió preparatoria de la XXX\'11 ::V1arxa Infantil M Regulari tat de 

Castcllar:frofeu J<»~p Coll, a <ltllebrar el proper mes d'octubrc . ..\ le-~ <lot7.C del migdia, 
al local social. OJ:>.,rta a tothom. 

• Oia 12: E xrursió a l Bergueda. Danera etapa de la t ravcssa Sant Miquel de 



Cuixa-Sant Uoren~ pmp Bap Jtincrari: Guardiol• de Bcrgu<!(IA. Sant Mani de Bnd, 
font de Scrra, el Ca..t.eU i Sant Mare i retoro pcl mateix itincrari. En el cim de Sant 
Marc de Broch ~• proeedirií a f'!'tirar el pessebro inRtal-lat el pasont dia 6 de de.scm· 
bre. De•pla9an>cnt ~n c'Otxes particulnn;. Vocals: Pcre Can.lona i J auma Torrens (Tcl•. 
714 80 47 i 714 5542). 

• Di a ~6: Excur.ió a ls Ci n¡¡les de Tavcrtct (Ooona). E."Ccu n;ió matinal seose di· 
ficultats. l tincmr i: Ho.tal de In Riba, Grau de Tavcrtet, Ta,·ertot (<'l'glésia romnnico 
del segle XI, parroquia de Sant Crist.Ofol), Gr .. u do can Feló. la Cal'Ota, can CarrO$· 
qUC)t, can Sa1lr<!, pi.<;~..~ i Host.al de la Riba. Horea de cami: 2,30 aprox. Oesnh·ell: 380 
m. Sortida de Castellar a 'J/4 de 7 del matl. Vocal: Pcre Cardona, 'rol. 714 80 47. 

• ELS CINC C!.\iS . Ournnt els mesos de ¡¡ener, febrcr i mar~. un pct it grup 
flrocedidt a rovhmr i repassar In Sf\l''lyalit.zMció de In pro .. ·a de rcsi;C:tt:ncia per munta· 
nya .. EJ• Cinc Cims•, a cclcbrtll' el p ropcr 27 d'abril. Agrairem ),. col· laboracio de 
tuts els que f'n~:~ vulguin acompnnyar. Aqucst m<"~ de gener 1~ ~orüdes es faran ehs 
diea 6 i 19. Sc-ran excun;ions mnlmals. Te!Hons; 714.5542, 714 57 77 i 714 8047 

GRUP .At"'~Hl ,~'JA.'IT 
• DiQ 10: A le• 10 del 

vesprc rcuni6 J)t:r a prepa· 
ra,. les propcrcR nctivhat~ 
del grup. 

• Dia 12 A le• 8 del 
matí, rrav~<;t: Alzina del 
Sal·lari ~ ~tun• ttelefon 
711 75 971. 

• Dill 26: A les 7 dcJ 
1rwU, 111 ltinomri per la 
costa. Cal f~r la reserva 
nbnn~ del wa Jfi do g<>ner 
\Tcl 71-1 6:16a 

C RUP D'ESCALADA 
• L'nctJv•Litt d'aquest 

rtla.:;; dC'] gru J) d'<:!!CaJada Cl'o 

fnr•á eL; dics IR i 19 a la 
regio de lt:d sgulle:; dr 
~Lontse:rrat. Sortirem di.:;. 
!-!.ibte a la tard,l. per anar 
a fer tlil al rdugi Barto
mcu PUigwgru~ i el diuw 
menge es fn1·lln diit.>rents 
c•cnlade& a le• ugullo' de 
In Maquina d~l Tren i 
Seru;e Xom. Hca>rd~o que 
pcr més infortnació podeu 
venir cad<i <limarts i di· 
JOus: ens trob4\m al ro
chd ro m del contm, de 9 a 
11 de la nil. 

GRUP 
DE FOTOGRAFIA 

• Dia 2 do febf'!'r: XXI1 
Foto guauyndora XXXIV Saló de Muntanya 

(Autor: J. C. ~'olrh) 



Concm·s de D iapos itives. Com scmpre, consta de dos temes: Lliure i Jv[untanya. Es 
pot presenta r una coHe<:ció per tema i a utor fin.~ el dia :31 de gener. 

• El dia 1 de febrer a les 8 del vespre, al loc~J social, es fara el veredicte públic 
del Concurs pel rnernlwes del Departament de fotografía de les Agrupacim>S Profcs· 
sionals Narcís Giralt, de Sabadell. Després del veredicw anirem, con.iw>t.ament amb 
el jw·a t, a fer el .Sopar deis fo(.c)grafs· al qua! pot assistir tot aquell que desitgi 
passar una estona parlan\ de fotografía (ent.re alt.rcs temes). El preu del sopar és de 
2.000 ptes . Les reserves es poden fer fi.ns el dia 3 1 de geneJ·, al teléfon 71 4 82 95 
(Guillcm). L'endema, dia 2, a dos quar ts de 7 de la larda, al local social, es projec· 
taran totes les diapos itives presentades al concurs i f;!S repartiran els premis als guan
yadors. També es fara !'entrega als participants del XI Concurs de Fotografia en 
color, dels premis i records de participació. 

• Veredicte del XXXfV Saló de :0.1untanya , corresponent a la XLIII Expooició So· 
cial de Fotogralia. Es presentaren 52 obres, pertanyents a 28 autors. El vered icto 
fou: Primer J)l'emi n l~ohra Pedraforca 11_, de .Joan Caries Folch; Segon prcmi a l'obra 
Molt a prop, de Salvador Gómez i Tercer premi " !'obra Neu i Soldeu, de .Jaume 
M un tada. 

GRUP LES DUES TRACES 

Les Dues Traces? 
Qui són'? 
Quinea activilat.s fan? 

Les Ducs Traces és el nom del grup d'~:::quí de muntMnya que tindrem al cen
tre. Aquest gn.JJ) esta fent sortidc::: des de fa onzc. anys. Va nCixcr d'una colla 
d'esquiador.s amants de la muntanya, l::t majoda eón dcl BMge~, de diverso:; centres 
excur:;iorú.stes, perO principalmeut de1 centl'e Excursion·is t.a Mont..:;enat de :\1anresa. 
Bditen cada temporada un programa de sorlide• coJ.lectives. Amb el pas deis anys 
s'hi han anat afegint. centres excu.rsionis tes d'altres cornar·qt.u~s de Cntah,u'lya, i en
gvany el C<mtre Excur:;ionista de Castellar cns hi adhcrim com a centre organ.itza
dor. 

Al centre ja fa a lgunes tempo1·a.des que hi ha esquiadors intcrcssats en aquesta 
activitat. Creicm que a partir d'ara els que ho vulguin ho tindran m~ fAcil a l'hora 
de fcr sortidc::; d'esqui de muntanya, donat que cada temporada s 'edita un progratua 
dP. sm·tidc$;.• les quals comcnccn a mig gcner i s'acaben a mig juny, fent-se sortides 
cada quinzc dies . 

Qui estigui intereasat a mb el programa es pot posar en contacte amb Dani Sa· 
grera o amb Pere Estapé. 

• Dia 11 : Surtida practica sobre el r i>.Jc d 'alla us amb t~cni<'S <le! Servei Geol~gic 
de la General ita\ de Catalunya. Lloc: Cap de Rec (Ccrdanya). 

• Dia 12: Sortida al Pie de Monturull (2.761 mi, 561 m. de dcsnivcll. 
• Dia 26: Sortida al Bony Manye (Cerdanya) (2.802 m), 1.100 n1. de desnivell. 

CICLE DE PROJECCIONS 

• Dia 19, a dos quarts de 7 del vespre, al local social: La vell<> Europa roman
tica {l'enca.nt de ls scus pobles, ciuta ts i palaus). JJiapo.sitives per Jaume Planas, del 
Centre Bxcursionista de Castellar. 



EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DEL PASSAT MES DB NOVE1rffiRE j 

GRUP INFA.__,TíL 
• l>ia 10: Jtinerari &>mullnt; l\1. Papel!, A. Vida!, G. i R. Soria. M. Díaz, M. 

CM<>t, O. González, C. i A. ln iosta, B. Carné, J. Moreno, S. Gn ndia, A. i A. Vilater
sann, X. i S. Alavedrn, i\. i A. Canturri, A. i J. Rovira, e;, 1'orrn.•, M. Alavedra, E. 
Jimón""• M. Cors i 22 adults. Oiu 24: P•1iol de la Mnta; A. i A. ViluLer•ana, G . Torras, 
M. Pnpcll, K Jiménez, M. Dín>., A. Canturri, X. Alavedra, M. Cu~eL, n. i C. Gonzá
lcz, M. i T. CoLs, A. i .J . Rr.vira, <.;, Gúmet, G. :M untado i 16 adults. 

GRUP DE J\IU1\"TANYA 
Entoms de Castellar. -Dia 7: font del Cooidor, Calltellet, Trl'6 Píos. Sant &

ba.•tia de Monlmajor i l'l'lom pcr coll Monner, can C&dafalc i ooU de Canyclles; R. 
Cantum, P Cardona. l. Comcllas, G. López, J. Pujolnr, .J. Sas i P. Vi>·es. - Dia 10: 
ltin~mri pcr la ruta de le• Ermil&! (la. pan). De Ca.tellar • Sillll Uoren~ Sa,·all. 
passant per Santa Maria del Puig de la Creu, Sant S~hn.otill de Montmajor, Santa 
:\1arin del Grau, Santa Moria d~l cn.•tell de Callifa i Sant J t\umo do Vallvcrd f24 qui· 
IOmetl'~s); I. Antüncz1 R. AnLtíncz, F'. Arderiu.s, 1\'l. Bnrragan, l. Cabedo: P. Cardona, 
r. ClupóR. M. C. Llcixá, J. Pona, D. Renorn. P. Simon, ,J. Torrcno i R Vila. ll'latinal n 
Snnt ,Jnumc de Vallverd, per a~Ai.rir a la missa de munltlnyoncA de Sabadell que hi 
féu la U.E .S., por .J. Sors. Mat irutl • Tres Pin<, pcr P. Vives, J. Uruix, P . Carreras 
i :\1. Gcrmii. Dia 21: Castdl•r, Canyclles, Tres Pins, Cuanta, Clil1 Pad ró i Ca;tellar; 
R. Canlurri, P. Car· 
dona. l. Comellas, J. 
~tiJ 1 P. Vn·e.;. Oía 
24: l tinerari per la 
rut.l de 1~• Ermi<es 
(2tl. ¡mrt). De Sant 
IAorcn~ :Savall a 
C~-urt.(•llnr del Valles1 

-p'utUHlrtl pe r· Sant 
Feliu de Va.llcarca, 
San ta Maria de Cas· 
tell d~ P~ra, Sa nt 
Pe re <IP Mur o del 
Oalmau, Santa Ma· 
ria de leo Arenes i 
Snnt Fcl iu del Haoo. 
124 k.m.l: J. Antuncz. 
R. J\ntunC'z, R. Are
¡:t\11, F. Arderius, .M. 
llurru¡¡an, ::VI. Bat.llc, 
l. Cul>o;du, P. Cardo
M F. Daví, E. Do· 
m~n<«h. M. C. Llei
xA, J. :\Juntada, ,J. 
Pons, D. Rcnom , P . 
Simon, .J. Torrcns i 
R. Vila. Matinal a la Pcssebres del centre d'aquest pa~sat Nadal 

n•~oto: Rl• rnon Mo.s i 



Mola; el Girba\1, coll de Grua, la Mola; P. Vi,•es, F. Romagosa, J. Bruix, P. Can·era" 
i M. Germa. 

- Dia 26: Entorns. Castellar, can S>mosa, Sant Martí de Hovinyó (el Paseo}) i 
roto1·n, por J. Sors. Ern1ita de Sant Nicolaul pi gro!:! de can :Manent. el :Mariner i 
Caswllar, per J . Sors. Dia 28: Entorns. Castellro·, can Montllor, la Torre Roja, can 
Ramoneda i Castellar, per J. Sors. Castellar , can Bagc.•, can Dcu, S. Vicen~ de Jo· 
nqucre.• , Molí de J'Amat, Togures, can Vilar i Castellar; R. Canturri, P. Cardona, G. 
Lópcz, ,). Sas i S. Vergés. 

Altres excursions. -Dia 2: BessiLerri Xord (3.014) per riu Malo, Joanet i Danj. 
Montarto (2.830) des de Cavallers, Jordi, Arabel, Helena, Montse, Caries i Oriol. 

CAJ\UNADES 1 MAitxES . 
. - Dia 3: 8a. Caminada Popular Ilalenyá, F. Valls i M. Germa . 

ESPELEOLOGIA 
- Día 4: Avene del Club (-95), Mmti i Dani. Dia 8: Avene de can Pobla (-45), 

Ma rt i i Dani. Dia 15: Avene de S. Jawne de la Mata (-42), Martí i Dani. Dia 18: 
Avene de l'Espluga (-123), J . Carrasco i Mar·tí. Dia 22: Avene de can Garrigosa (-
42), Martí i Dani: Dia 25: Avene Gran de la )!!untada (-:33), ::V1. CI)Sta, MarLí i Dani. 
Dia 29: t\v~nc de St. Hou (-75}, .J. Carrasco, 1\lal'ti i Dani. 

ESCALADA 
- Dia 2: Via Luky Jomb (zona de l'agulla an1agada, La ::Viola), Jose i Martí. -

Oia 17: 1'P.sca1ada a l\1ontgrony os va suspcndre degut al mal temps, que ens va 
obligar a canviar la roca per la neu. - Dia 23: el Bolet de la Oaatellassa, Jose i 
Danj. - Dia 28: la Ca•tellnssa, L. Girbau, M. Costa, Marti i Dani. 

ESQUÍ 
- Dia 29: Esquí a Vallter 2000, per 1:'. Cardona, E. Gutiérrez, J. Llinares, J. M. 

Mérida, J. Ho,'Íra, J . M. Sala i J . Solit. 

Volea de Srutta Margru·ida (Foro: J. ~1. Badin> 



¡M u· NHT. A 
~~#•u 
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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 


