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Anna, .Maria, Marta i Txell 
Algunel de tu part:ic:ipants Cemenines ea.st.ellare.nquet als Cine Cims., 

a l'arribada al local .oeial. L'Anna AL. primera a l'etquttT'a, i t la panic:ipant 
local de mi l edat 1, possiblement.. també bo ét d e tote.J: lt.t que hi prengueren 

part. L'enhorabona a elleJ, i també a tou/es ele:llet que en• honoraren 
amb la seva participaci6! 



El passat dia 27 d 'abril se celebril en el nostre poble la tan esperada prova 
de resistencia que en anys alternatius organitza el nostre Centre, engua ny la ter
cera edició. No deixa de ser per a mi una gran sat isfacció que el Centre sigui 
capa~ d'organit~ar una prova d'aquesta envergadura, reconegud.n per tots cls cen
tres d'arreu de Cata lunya com á prova reina, de les més booiques i dures que es 
celebren, amb un recorregut de 53.615 metres i uns 4.542 metres de desoi~ell. 

El passa t día 12 de maíg, en la reunió mens ua l que organitza la veguería 
del Valles, \'aig quedar mol t sorprés pels elogís rebuts públicament de la nostra 
cursa, ta nt del magnífic trat;at, com do Yorganització, els avi tuallaments i fios i 
tot del serveí prest.at per la Creu Roj a, amb el que ja us podeu imaginar el cofoi 
que vaig sortir de Yesmentada reunió. 

El dia de la cursa vaig ésser un membrc més del Centre, fent la meva tasca 
de coJ.laboracíó amb el• organitzadors, e• tan en el nostre local des de la sort ída 
del primer concursant, fins !'arribada de l'última a les 10'15 de la nit. 

A mesura que anaven arribant, els participant.s valoraven roolt positivamcnt 
Yorganització i els comentaris eren a•etogi pel Centre, adre~ts1 sobretot, a les dues 
persones que ,amb el scu t rebalJ de meso!) fenl. novamerlt el recorrcgut, rcpassant 
les possibles errades, i modificant, si s'esqucia, algun deis t raros del recorregut 
per millorar el funcionamcnt de la mateixa, tornanl. a mesurar-la tota novamcnt, 
repintant-la. coordinant la situa.ció deJs conb-ols, cls llocs on donar aigua, ganyips, 
etc. 

Jo, que dcgut a l n1eu cilrrec he víscut mol t de prop, des del primer d ia en 
que el Jaume i el Ramon varen posar fil a !'aguiJa, per comeo~at l'organització 
de la que seria la tercera edició, haig d 'a.grair el seu esfor~, la seva dedicació i 
per que no, el seu bon critcri a !'hora d'organir..zar-la. 

Enguany la participació eos ha sorprCs a. tots, dones varen sor tir 386 parti
cipants i en va ren arribar 352; per tant, non1és se'n van retirar 34, que tenint en 
comptc la duresa de la prova, no deixa de ser tot un exit. 

'fambé em cal donar les gracies a !'artista del nostre poble Francesc Daví, 
que desinteressadarnent. ens autor itzit. a reproduir un dibuix seu del roonestir de 
San t Lloren~ del Munt, per lliurar-lo com a record a tot.s ols participants i col·la
boradors. 

El nostre agra1ment, també, a toles les persones que es varen ofcrir per fer 
controls, senyali tzadors, Creu Roja, Rádioaficionats, Club Atletic Castellar, SERNA, 
Joventut Atl~tica Castellar, Mo,;ment de Colooies i E•plai, Rildio Castellar, etc. 

Una. vegoda més, des d 'aquestes ratlles haig d 'encoratj ar a1s organitzadors 
d'aqucsta curs a que dóna a coneixer el nostrc Centre i el nostre poble arreu de 
Catahulya, pe1' tal que continuiln treballa.nt arob aquest entusiasme en bé del nos
tl"C Centre. 

Joan Muntada 

Diumenge, dia 1 de jony de 1997 
FESTA INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIEJiiT 

XI APLEC 
AL SANTUARI ECOLOGIC 

DEL CASTELL DE GALLIFA 



i'!: LES;JiUTES BLAVES MONTSERRATINES (11) 1 

Com a continuació de l'article publicat el mes passat, us ofcrim la descripció 
de cada una de les vies equipades: 

EL GORRO FRJGI, cara S.: Alt ura a proximada , 150 m. Difieultat, ni. Roca 
molt bona. [nteressant «descobrimcnt» al cantó más desconegut del Gorro. 

LA PANXETA de l se rrat de LA PASTE RETA, cara S.: Altura aproxima· 
da, 70 m. Dificultot, Ill. Roca booa, mai vertical. Interessant per a continuar 
pujnnt, ja desencordats, tins a tJ·obar el eanú de les Artigues a Sant Joan. 

L A C."\.JOLETA, car a SSE.: Altura aproximada, 70 m. Dificultat, IV sup. 
Roca excel·lent . Podem experimentar·hi la progressió del• graus, des de l'I fins 
al V (un pas al final). 

EL !)10NTGRÓS, cara S.: Altura aprmdmada, 120 m. Dificultat, 11 s up. Roca 
booa. Via ideal per o fer ruta -eom diu en Cerda- i encadenar·la amb !'escala· 
da de. la Salamandra. 

LA SALAMANDRA, car a S.: Altura aproximada, 100 m. Dificultat, 11!. Roca 
bona. Pcr a disfrutar· hi inintcrrompudament. 

EL FRARE FROS, ca•·a S.: Altura aproxünada, 80 m. Dificultat, IV. Roca 
bona. Excitant ascensió: amb una espectacular sort ida cap a l'esqucrra, sota el 
sosLre fi o al. 

EL BISBE, ca ra 0 .: Altura aproximada, 90 m. Dificultat, TV su p. Roen bona, 
pre.St!:S pet.H.es. L'inici de la via tos equipat un~ metres a bt dreta de la Jínia ideal. 

Us rccordem la graduació de les dificultats, segons !'esca la <le Wel~enbacb : 

l. Facil. 
!1. f>oc dificil. 

Tll. Basta.nt difícil. 
IV. DiHcil. 
V. Molt dificil. 

V l. Extren1adament difícil. 

Un grau 11 ja. és mitjanamont diñcil, o sigui que, segons l'altura, l a. qualitat 
de la roca, la. h~. .. unitat, la incl int-1Ció, etc., hem d'esl ~r atenls i :;egurs. Adoptar 
precaucions a J'hora de desgrimpar i: en moJts casos: sera millor rapclar. 

Peral grau UJ ja es necel?isita teolr 1..10a bona técn.ica i practica; assegurar-se 
dcgudamcnt durant l'asccnsió i efectuar rilpels ~n els descens. No despt·ecieru 
aquests graus! 

TORRAS • NUBIOLA. La co rdad a centenaria 

; ., 

• Día 1: XJUI Tra,·essa del Montseny i Matagalls · Vic en B'l'T ( lOO km i 45 
k m). Caminada Popula r de Car<lona i Santa Maria d'Oló. 

• Dia 8: Caminada Popu lar de Puigccrdil i J de la Penya Ciclista Nicky's, de 
Terrassa. 

• Día 15: Ca minados populm·s a Baga, Port del Comtc i Vilada. 
• Dia 21: 1 Caminada Nocturna de Prats. 
• Día 22: 1 Caminada Popular de la Val! de Tuixén i Caminades populars a 

Castellar de N'Hug, T uixén i Guardiola de Bergueda. 
• Día 29: Caminada Popular de Saldes . 



~-----

[PRÓGRAMA MÉNs.{jA.J;''h•AcTE$ . í , E.Xcti.~IONsJ 
Juny 1997 Aetlvlt.as. 

1, diumenge Vall del Freser 
l, diumenge Els Cortill3 
5. d_ijous Reunió preparatOria 
6, divendres Scssió de diapositivas 
7, di:::. i 8 diu. Escalada a Monts.errat 
8, diumcngc Caatellets i Agud.es (Montscny) 
8, diutnenge Sont .Julia - Castellar 

13, divendrcs Sopar a Gaia 
14, di<sab~e Sopnr a In Mola 
15, diumenge Cespeguera (Serra d'()dl)n) 
20, di\·endrcs Sessi6 de diapositivas 
25 a 1'1 Rula d'cstiu 

MM informació a: 

Grup de Muntanya 
Grup Anar-hi Anant 
Grup d'Escalada 
Grup Les Dues Troces 
Grup d'Escalada 
Grup de Munta nya 
Grup Infantil 
Gm p Les Dues Traces 
Grup Anar-hi Ananl 
Grup de Muntanya 
Grup d'Escalada 
Grup Pre-Juvenil 

! ACTJY[-,:'~TS 1 NO~IJtí(:;ACIONS .:D.~fE). .:'(!)lUP~ 
1 ' , ... • . . · . . . MES .DE ,JUNY DE 1997 . :- o.•, ,> · .. •· . . 1 

GUlJP INFANTIL 
• Oia 8: Can Deu-St. Ju1í~-Castellar. :\lalinal. Sigueu a les 8 a la Vaii<Sana. 

GUUP P RE-JUVENIL 
• Els monitors del grup ja estem pensant en l'eatiu; en aque:,-t Cenlre no hi 

ha estiu sense ruta. Po.r tant , aquest any no Uff quedeu a casa sen&e fer res i 
participen en la r ut a del Grup P re -Juvenil. 

La rut.a tindni lloc per les valls de Núrla l Coma la Vaca del dia 25 de 
juny a l' J de j uliol arnb ol següent repertori: 

- 25: Castellar - i\lberg de Nú1·ia . 
- 26: Alberg - Totreneulea - Refugi Monelic, tt Coma la Vaca. 
- 27: Refugi • Balandrau • Rcfugi. 
- 28: ·Panxing• (for el Go•J. 
- 29: Refugi - BMliments - Refugi. 
- 30: Refugi - Cnmí deis Enginyers - Albcr¡r Núria. 
- 1: Albcrg - Queralbs - Castellar. 
Per apuntar-vos o informar-vos, adrcceu-vos als vostrcs monitors. Les places 

són limitades. 

GRUP DE MUNTANYA 
• Dia 1: L a vall del Ft•ese r: Sant CristMol de Campdevilnol, Sant Pere 

d' Aüira, el Baell i Aig!ies de Ribes. Sortida u les 7 del matí del Centre i ar
ribada després de dinllr, a les 5. En cotxes p~rticuJars, dos coma núnim1 por for 
la combinació de t.omada. Recorregut por sendera de rnuntanya, uns 15 km, J110lt 
agradable, sense dificultats . Desnivell aproximat, uns 600 m. Amb bon temps, pa
noramiques de gran b<!llesa. Temps calculal de marxa tranquiHa: 5 bares; csmor
zar, parades i dioor: 2 hores; viatgcs: 3-4 bores, a discreció. Oegut a l'impcratiu 

0 



del transport, es prega als interessats que ho comuniquin al vocal Josep Manel 
Martí. teléfon 714 79 92. 

• · Dia 8: 23 Sortida del Cicle Montseny. Excursió matinal als Castellets 
i Agudes del Montseny. Els Castellets és una cresta rocosa formidable que es 
despren al N. de les Agudes. Un corr iol atre,;t, juntamcnt amb alguna grirnpada 
en algun punt de l'ascensió, i amb alguns passos molt acris, que si bé són lacils, 
poden resultar perillosos pcr gent que no estigui mínimament avesada a la tn\ln
tanya. Malgrat totJ és l'itinerari més impres sionant i espectacular del Montscny. 
Farem el següent itinerari: PI a d'cn Mon, Pla d'en Jep Xic, coll Saciureda de dalt, 
Cresta, canal d<> les Agudos, les Agudes, Tartera, camí de Sant Ma··~al i pla d'en 
Mon. Vocal, Baldomer Parera, teléfons 714 54 53 i 714 26 76. Hora de sortida, a 
les 7 del mati. 

• Dia 15: Gcspcguera (Serra d'Odim). l tinera ri: Prats de Canalda (1.650 
m), prat Gespedor (1.670m), Cabana (1.700 m), font de les 'E'eixincs, clot de l'Abeu· 
rador (J .900 m), cim Gespcgucra (2.333 m, ver tex geodesic), pedró dels Quatxe 
Batlles (2.483 m.), cim de la serra del Port del Comte, tossa de la Comtcssa (2.342 
m), les Pedusques, prat Piquer (2.100 m), refugi de la Bofia (2.075 m), pista i 
dreccres fins els prats de Canalda. Hores de camí, 4 aprox.; desnivell, ± 800 m.; 
excursió de tot el dia sense dificultat; cal portar dinar. Vocal, Pere Cardona, te
lefon 714 80 47. 

GRUP ANAR·HI ANANT 
• Dia 1: Excursió a Els Cortins. Vocals, Jaume i Francesc, telefons 714 56 76 

i 714 62 32. - Dia 14: Sopar a La Mola. Vocals, J a urne i Rarnon, telefons 
714 56 76 i 714 66 48. 

GR UP D'ESCALADA 
• Dia 5: Aquest dijous ens reunirem al rocOdrom del Cent.-~ per determinar 

l'última escalada prot:,'Tamada d'aquestn temporada, csperant reactivMr les activi
tat..o:: el propcr mes de seten1bre. Us hi espere.m a dos qnnrts d.e 10 do la nit. 

• Dies 7 i 8: Participació d'alguns membres del grup a l'as ce nsió i Bi
vac a 75 Agulles de l\iontserr at, organitzat pel C. E. Montserrat de Manresa 
en motiu del seu LXXV nniversnri. L'agulla a puja r per fer el bivac atnb ttt ) (analet 
de gas enoos duxant tota la nit, é.s la Bola de la Partió, a la rcgió d'Agulles. 

• Dia 20: A par tir de les 10 de la nit es passaran de forma totalment seriosa 
{?) les diapositives d'algunes escalades que s'han dut a termc aquesta tempora· 
da. Si algú té fotot"Taii~s o diapos, que no Jes dugui sisplau; o si...! 

GRUP DE FOTOGRAFL<\. 
Us recordem que el tema del segon trimestre és Paisatge u.rbii. Les carto

lines de les fotografies les podeu passar a recollir els divondrcs de 10 a 11 de la 
nit. E l dia 27 de j uny s'acaha el tcrmini per presentar les fo tograues. 

Les fotografics presentades eJ primer trimestre les podeu passar a rccollir 
els divendres de 10 a 11 de la n it. 

Tenim ínfonuació sobre el V Saló E'tatal de Fotogt·a!ia d'Esplugues de Llo
bregat. Pcr a més informació, ua podeu adrec;ar als vocols de Fotografía. 

GRUP LES DUES TRACES • ESQUÍ DE MUNTANYA 
• Dia 6: A partir de les 10 de. la nit es passaran de forma wtalment infor

mal (tot fcnt la cerveseta) algunes de les diaposith·es de les sortidcs de la tem
porada. S i algú té fotografies o diapos que les dugui; o no ... : 

• Dia 13: Sopat· final de temporada a Gaiil, amb sorteig de mater ial de 
muntanya pel.s i.nscrits a. més de tres sortides. Per més informacló posa_r-se en 
contacte amb el Pere o el Dani. 
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EL CAMINAR DEL. CENTRE 
ACTMTATS DEL PASSAT MES D'ABRIL 

GRUP DE 1\IUNTANYA 
Entoa·ns de Castellar: Dia 16: Les Arenes, rcvolt de la ziga-zaga, el Dal

mau, Sant Pero de Mur, la Canal Fonda, c:oll de lea Nou Cabru, canal de la co\·a 
deis Cabrita, luró d'en Gricra (1.006), Morral del Orac, co,•a i font de Santa 
Agnes, cova del Bord, font Gentil, riera Seca, els Caus d'cn Dorra i les Arenes; 
J. ~1. Torras, amb 7 companys del C. M. de Tcrraua. - Dia 24: Les Arenes, font 
Falsa, torrent i font del Pintan i retom; J . Pallejll. - Día 27: Els Cinc Cims, 
t.ercera ed ició (54 km); A. M. Pallejt\ i J. M. Torras, dintre del• 352 arr ibats. Les 
Arenes, font Falsa, font del Platan, coll Mon.ncr, Parany del Fedet'ico, Catafau, 
careno deis Pala i les Jcies; ,J. Pallcja i Sra. junt amb P. Morera i Sra. (C. M. de 
Terrli8sa). - Oia 30: Sant Lloren9 Savall, la Busquotn, Snnt Jaume de Vallverd, 
Parony dol Boter, Parany del Fedel'ico i haixadu u les Arenes per la font del Pla· 
ton; J . PaJiejll i scnyora junt amb P. Morera i senyora (C. M. de Terrasaa). 

AJtrea excursions: Dia 1: Canth.bria (matO; Bostronizo. ermita pre·rom3.· 
ruca de San RomiÍn, Cuetu de )'IOt'OSO (607) i retorn; (tarda): castillo Pedro•o. 
Quintana de Toranzo, la Cuera (816) i retorn per Borleña; J. M. Torras. - Oia 
2: Cantlbria; Sobrclapcña, Burió, callada lo Hoz, c:ollnu Tolaco, Picu la Cue'' " 
(1.002), el Cumbrialucu i retom pcl congost de la llennida; J_ :\1. Torras. - Dia 
3: Cno lllbria; R.cnedo, pont de las Truchas, ermHa d e San Antonio, poblet aban
donot de Ll:mdemozó i retoro pcl poble de Vialla, a la vall de Cabnérniga; l. 
Méndez i J. M. Torras junt amb Jose Leñero. 

CAli1INADES T MARXES 
Oia 6: XVIII 1\iaa·xa de les Ermites a Lloret de )far, M. Ve ndrcll, J. 

Casajoana, M. Germo i ,J. M. Torras. - Dia 13: 11 Caminado barrí d e can Serra 
a An¡¡l~s (Ln Selva): J . .M. Torras i M. Germa. - Din 20: 11 Cur sa de Vilanova 
del Comí, al costat d'lgualada; J. M. Torras. - Oia 27: XII Caminada Popu
laa· de Puigrcil{, M. Germa. 

GllUP LES DUES TRACES - ESQUí DE llruNTANYA 
Dio 6: Morties (2.668) J _ Soriano, Montso i Jaume Llobet, C. Ventura; P. 

Estapé, Joso i 23 company• de Les Dues Traces. - Dics 12 i 13: Maladet.a Oec.: 
J . Llobct, E. Morán i P. Estapé. 

Des d eJ cim_ del pie Aneto, vistn de In Maladc.ta 

Oies 19 i 20: Pie Lluciñ (2.776), J . Altimira, J. Uobet, P. Estapé i 31 com
panys do Leo Dueo Traces. 



· ·:' !'rlmeres marques 
· en materl.ll tecnlc 

· 1 al mlllor preu 

FABRICACIÓ 
DE MATERIAL 
O' ESCALADA 
1 ALPINISME 
Polígon Industrial 

Pla de la Bruguera 
Carrer Barcelona, s/n. 

Tel. 7146611 
CASTEllAR DEL vi'U.Es 

Propa Domestic Industrial 
RARSA 

Av. deis Fruiters, 1 
CASTELLAR DEL VALLES 

lnstal-lacions i subministraments 
gas propa 

Concessionari oficial 
de Butano, S. A. 

Reparacions i condicionament de tota classe de vehicles 
VENDA DE COBERTES 

Passeig, 72 - Telefon 714 51 91 - CASTELLAR DEL VALLES 

UUATI:f. 
SANT PERE D'ULLASTRE, 9 

Telefon 714 55 71 

venem ) 
lloguem PIANOS 
afine m 

ESPORTS 

STOf' 
Crta. Sentmenat, 78 

Tel. 714 28 74 
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Sc-npre ons trobara a NU C061•1 

~2 Caixa de Sabadell 

Dl~olllepl: B. 16.009·1967 
Fotocom-lcl6 1 lmp..,Rióo GRAn<tVI8 CA8Y'Cl.WI 

Puig ele la Creu, 3. Tel. 714 61 42. Cutellar del ValiM 


