
BUTLLETÍ INFORMATIU 
DEL CENTRE EXCURSIONISTA 
DE CASTELLAR 
Colom, s/n. (Ateneu). 
Castellar del Valles (Valles Occidental) 
Adherit a les federacions d'Entitats Excursionistes 
de Catalunya, d'Espeleologia, d'Esports d'Hivern, 
a Senders de Catalunya i a Azimut 

NÚM. 361 
DESEMJJRE 1997 



HEM RECUPERAT UNA FONT 
De vegades hi ha iniciatives, nascudes d'una manera humil i senzilla, que encara 

que es vulgui, no poden amagar una insospitada transcendencia i grandesa d'esperit. Amb 
aquest curt preambul, voldria referir-me, concretament, a l'excel-lent labor desenvolu
pada des de fa uns quants mesos, per un grup de persones (la majoria vinculades al nostre 
centre) que d'una manera anonima i desinteressada, sense fer soroll de cara a la gale
ria, han endegat una campanya d'arranjament, neteja i recuperació de les fonts escam
pades per les rodalies de Castellar. Un fet que pot haver passat desapercebut per a molts, 
pero que al meu entendre, cal atorgar-li el relleu que aquesta ferma actuació mereix. 

Si no vaig errat, en el decurs deis 44 anys de vida de l'agrupament excursionista 
castellarenc, mai ningú havia donat un sol pas en aquesta direcció. Esporadicament, sí 
que s'han fet intervencions de neteja de camins i, fins i tot, alguna vegada s'ha col-labo
rat a arranjar indrets (amb font inclosa) deis entorns de la vila. Pero fins avui no s'ha
via intentat localitzar, recuperar i arranjar, una font practicament oblidada i desapare
guda de la memoria de tothom. 

En un període de la historia de l'excursionisme com el que estem vivint, caracterit
zat per un exagerat afany d'arribar primer, de competir, de batre records, d'especialit
zació, de poc aprofundiment en la descoberta de l'entorn per on es camina, és reconfor
tant comprovar com hi ha qui encara resta fidel als postulats que varen impulsar i 
distingir el taranna deis primers excursionistes catalans. Aquell afany de descoberta, de 
recuperació, d'arranjar, de fer país , que caracteritzava l'activitat deis nostres pioners, el 
veiem o intu'im ara representat en aquest grup de castellarencs. 

Alegrem-nos, dones, del magnífic treball d'unes persones que honoren i donen pres
tigi a la nostra entitat. Gracies pel vostre testimoniatge i per la vostra empremta. 1 que 
per molts anys poguem veure brollar, no sois ni únicament la font de la Bardissa, sinó 
també moltes d'altres . 

Jaume 

PEDRAFORCA 
El matí del dissabte 
vam agafar un autocar car i apte 
pero la caravana ens va aturar 
a l'entrar al Bergueda. 

Al cap d 'una horeta 
a peu de muntanya 
descarregarem la maleta. 

Amb gana i a poc a poc 
vam trabar un bon lloc, 
vam dinar sota un pi 
i d 'aquest no hem trobat rodolí. 

Des del mirador 
s'apreciava un paisatge de tardar 
i quan desaparegué el sol 
les estrelles formaren un llen~;ol. 

Eren passades les nou 
i l'arros encara cou 

pero ens importava un «calló» 
per que teníem gana, si o no? 

L'endema al matí 
amb l'arros encara per pair 
vam emprendre el llarg camí. 

Era dur i feia pujada 
fins que vam arribar a la grimpada. 
Un cap al cim, malgrat l'esforr; 
contents bategaven els nostres cors. 

Alla dalt semblava Alaska 
perque ... fotia una rasca !! 
vam baixar per la tartera 
per tal de fer una mica de drecera. 

Després de fer una activitat dura i sana 
desitjavem menjar-nos tortelinis a la parmesana 
vam acabar menjant Bimba amb quesitos 
i ... perque ningú portava «{ritos». 

TENIM NOTÍCIA DE. 
• Dies 5, 6, 7 i 8: XXI Aplec Excursionista deis Pa'isos Catalans, organitzat pel Foment 

Excursionista de Barcelona.- Dia 7: XIII Mitja Marató Internacional del Baix Penedes, 
a El Vendrell. - Dia 14: 1 Marató de Muntanya de la Catalunya Central, a Manresa. 



!PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONSI 
Desembre 1997 

7, diumenge 
12, divendres 
13, dissabte 
13 i 14 
14, diumenge 
20, dissabte 
21, diumenge 
21, diumenge 
24, diumenge 
25, dijous 
28, diumenge 
28, diumenge 

1, gener 

Activitat 

Excursió al Bergueda 
Reunió programació activitats Grup 
Sopar de germanor 
Excursió i Pessebre a la Castellassa 
Pessebre a la Castellassa 
Fem el pessebre 
Clausura arranjament dues fonts 
Escalada a l'Agulla Sense Nom 
Missa Gall a St. Lloreny del Munt 
Inauguració Exposició de Nadal 
«Excursió innocent» 
Excursió sorpresa 
Reunió preparatoria Marxa Inf. Reg. 

Més informació a: 

Grup de Muntanya 
Grup de Muntanya 
Noticiari del Centre 
Grups Pre-Juv i Juvenil 
Tots els Grups 
Grup Infantil 
Grup de Muntanya 
Grup d'Escalada 
Grup de Muntanya 
Noticiari del Centre 
Grup Infantil 
Grup Anar-hi Anant 
Grup de Muntanya 

ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES DE DESEMBRE DE 1997 

GRUP INFANTIL 
• Dia 14: Portada del pessebre a la Castellassa de can Torras. Matinal. Sortida 

a les 8 del centre, en cotxes . Vocals : Jaume Muntada, 714 79 00 i Guillem Diaz, 714 82 95. 
• Dia 20: Fem el pessebre. A les 5 de la tarda ens reunirem al centre per fer el 

pessebre. 
• Dia 28: «Excursió innocent». Matinal. Sortida a les 8 del centre, en cotxes. Vocal: 

Guillem Diaz, 714 82 95. 

GRUPS PRE-JUVENIL I JUVENIL 
• Dies 13 i 14: Pessebre a la Castellassa. Es sortira dissabte amb la Vallesana 

de Sant Lloreny per agafar la riera seca i la canal de Santa Agnes per anar a dormir a 
!'ermita. El diumenge al matí s'agafara el camí de la font Soleia i per la canal de l'ele
fant s'arribara al peu de la Castellassa. Un cop acabada la coHocació del pessebre per 
part deis escaladors es tornara per coll de Grua i coll de Lliri per ser a dinar a casa. 

GRUP DE MUNTANYA 
• Día 7: Excursió al Bergueda. CoJ.locació del pessebre al cim de Sant Marc 

de Broca. Itinerari: Sant Martí de Broca, casa del castell de Broca i Sant Marc de Bro
ca (1.607 m). Desplayament en cotxes particulars. 3 hores de camí efectives . Vocals : Pere 
Cardona i Jaume Torrens. Telef. 714 55 42. 

• Día 12: Reunió per a programar les activitats del Grup, a desenvolupar du
rant el primer trimestre de 1998. A un quart d'll del vespre, al local social. Oberta a 
tothom qui vulgui col·laborar. 

• Día 14: Participació a la portada del XXXIII Pessebre a la Castellassa. Sor
tida del local del centre, a les 7 del matí. 

• Día 21: Festa de celebració i clausura deis treballs d'arranjament de les 
fonts deis horts de coll Monner i de la recuperació de la font de la Bardissa. 
Itinerari: Tres Pins, coll Monner, font deis horts de coll Monner, font de la Bardissa i 
retorn als Tres Pins. Sortida matinal. Desplayament en cotxes particulars . Vocals: Pere 
Cardona i Jaume Torrens . 

• Día 24: AssistEmcia a la tradicional Missa del Gall a celebrar a Sant Lloren~ 



del Munt. Sortida del centre a les 10 del vespre. Despla9ament en cotxes particulars fins 
el pla del Girbau. Hores de camí: 2 (anada i retorn). Cal portar llum individual. De re
torn, al local social, tertúlia, torronada i xampany. Vocal: Jaume Torrens. Telef. 714 55 42. 

• Dia 1 de gener de 1998: Reunió preparatoria de la XXXVIII Marxa Excur
sionista Infantil de Regularitat de Castellar, a celebrar el vinent mes d'octubre. A 
les 12 del migdia, al local social. Oberta a tothom. 

GRUP ANAR-HI ANANT 
• Dia 14: Participació en la portada del pessebre a la Castellassa. 
• Dia 28: Excursió sorpresa. Per apuntar-se i saber algun detall (no gaire) sobre 

l'excursió, cal trucar els dies 20 i 21 de desembre, de 9 a 10 del vespre, al telef. 714 56 39. 

GRUP DE FOTOGRAFIA 
• El dia 19 d'aquest mes acaba el termini d'admissió d'obres per participar en el 

XXXV Saló de Muntanya, corresponent a la XLIV Exposició Social de Fotografia. A més 
és puntuable pel quart trimestre del XII Concurs anual. 

Si fos possible, el veredicte es fara públic el dimarts 23 a les 10 del vespre. 
• El dia 25 a les 12 hores, al local social, es fara el lliurament deis premis als gua

nyadors del Saló de Muntanya i quedara inaugurada l'exposició. 
El passat dia 4 de novembre es va celebrar la reunió programada per concretar els 

quatre temes del concurs de l'any proper. D'acord amb tots els assistents els temes se
ran: primer trimestre, <<Tema lliure»; segon trimestre, <<Núvols i boires»; tercer trimes
tre, <<El món del Ferrocarril>> i quart trimestre <<Muntanya», que correspondra al XXXVI 
Saló de Muntanya. Les bases i els possibles canvis es faran públics més endavant. 

Classificació general després del tercer trimestre, del XII Concurs de Foto
grafia en color: ler. Francesc Deu, 99 punts; 2on R. Martin, 97; 3er M. Rossell, 93; 4rt 
J. Muntada, 92; 5e G. Deu, 92; 6e E. Guardia, 88; 7e V. Vives, 87; Se J . Muntada, 84; 9e 
L. Muntada, 82; lOe S. Gómez, 79; 11e C. Marabe, 69; 12e M. Gómez, 67; 13e G. Diaz, 
65; 14e T. Ballesteros, 65; 15e J . M. López, 61; 16e F. Vilaclara, 56; 17e H. Martínez, 
51; 18e R. Llorach, 47; 19e Ll. Latorre, 46; 20e J. Parera, 41; 21e F. Ferraz, 29; 22e M. 
Muntada, 27; 23e O. Juliana, 25; 24e M. Casajuana, 18; 25e J. C. Folch, 18; 26e L. Girbau, 
15; 27e J. Graells, 15; 28e A. Vilaclara, 11. 

GRUP D'ESCALADA 
• Dia 14: Pessebre a la Castellassa. Escalada a la Castellassa per deixar-hi el 

XXXII pessebre. Els interessats en pujar-hi 
passeu pel centre els dimarts i dijous a par
tir de dos quarts de 10 o el divendres a par
tir de les 10 del vespre. 

• Dia 21: Agulla Sense Nom (Montser
rat): Escalada de dificultat IV i de 110m de 
llargada repartit en quatre llargs. Un altre 
cop hem escollit Montserrat per sortir a es
calar perque ... <<A Montserrat, al llarg de to
tes les generacions d'escaladors, sempre n'hi 
ha hagut molts que no només van a escalar 
sinó que saben assaborir l'anima que té cada 
camí, que saben admirar el paisatge i gaudei
xen d'un dia de caminar i ascensions a agu
lles facils que, no per ser poc dificultases, 
deixen de ser arrogants». A. García Picazo. 

GRUP D'ESQUÍ 
• Com cada any, el curset d'esquí es 

fara a l'estació andorrana de Pal... Jo tam- Ja neva!, cal buscar l'equip d'esquí! 



bé ho penso, quin pal, oi? Pero aquest any estara més bé perque hi ha novetats a resta
ció: 2 telecadires nous! 

Les sortides es faran, com sempre, els 2 últims dissabtes de gener i els 2 primers 
de febrer. També hi ha novetats pel que fa a l'organització: heu de passar a recollir una 
butlleta d'inscripció al local del centre , abans dels dies 9 i 12 de desembre, en els quals 
es faran les inscripcions definitives (de 21 a 22 ,30 del vespre als locals del centre) . És 
imprescindible presentar el carnet de soci del centre o l'últim rebut. Els preus i la resta 
de detalls els trobareu en els fulls d'inscripció. 

En cas que sobrin places, s'obrira una llista d'espera pels no socis de l'entitat, que 
es poden apuntar definitivament a última hora del dia 12 de desembre. 

NOTICIARI DEL CENTRE 
SOPAR DE GERMANOR ANYAL 

• El dia 13 d'aquest mes, a dos quarts de 10 del vespre, al restaurant de l'Airesol, 
sopar i lliurament a diversos socis de l'entitat de les plaques commemoratives del 25e 
aniversari com a socis de l'entitat. El menú sera el següent: Amanida catalana, vede
Ha amb bolets, gelat o pastís de postres , pa, vi, aigua i cale. Cal que reserveu el ti
quet abans del dia 10 de desembre, als tels. núms. 714 26 76 i 714 76 97, de Baldomer 
Parera i Joan Muntada, respectivament. El preu del tiquet és de 2.500 pessetes . 

EXPOSICIÓ DE NADAL 
• Com ja és habitual, el dia 25 a les 12 del migdia, es fara la inauguració, en el 

nostre local social, de l'exposició de Nadal. Enguany hi haura l'exposició de PESSEBRES 
constrults per socis del centre, en diverses epoques , i que han estat portats durant molts 
anys al cim de la CASTELLASSA i també dels portats durant els últims cinc anys als 
AVENCS DEL NOSTRE ENTORN. L'exposició es podra visitar els dies de Nadal, Cap 
d'Any i Reis , de 12 a 2 i de 6 a 8 . 

QUOTES SOCI ANY 1998 
A principis del mes de gener vinent es posaran en circulació els rebuts de quota de 

soci. Una vegada més recordem que és molt necessari que, per tal d'evitar possibles 
devolucions de rebuts impagats que a posteriori encariran la quota, poseu en coneixe
ment de Secretaria, abans de finir l'any, per tal de fer les oportunes esmenes, qual
sevol modificació de les vostres dades de domiciliació del cobrament. Feu-ho, si 
u¿ plau. S'estalviaran diners i gestions sempre enutjoses. Gracies . 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DEL PASSAT MES D'OCTUBRE 

GRUP INFANTIL 
- Dia 12: Pujada al Mata

galls. X. i S. Alavedra, A. i Albert 
Canturri , C. i M . Diaz, G. i M. 
Gómez , T. i M. Cots, J. i A. Rovi
ra, A. i A. Vilatersana, G. M untada. 

-Dia 26: Iniciació a l'esca
lada. Després d'esmorzar al Puig 
de la Creu, varem baixar fins el 
Sot d'en Goleres, on els membres 
del grup d'escalada ens van fer 
practica i teorica de corda, fent un 
petit rappel. Van assistir 31 nens 
i 22 adults, conjuntament amb 4 
membres del grup d'escalada. El Grup Infantil al cim de Matagalls (G. Diaz) 



GRUP DE MUNTANYA 
Entorns de Castellar. - Día 9: Castellar, el Boa, molí d'en Busquets, Depu

radora, can Messeguer. -Dia 10: col! d'Estenalles, bretxa deis Cortins, torrent de Pe
dra de la Coca, cul i cim del Montcau i retorn pel coll d'Estella, per J . M. Torras. 
-Dia 12: Montcau, des de coll d'Estenalles, per A. Antonell, R. Montes i la Maria. 
-Dia 16: Castellar, torrent de Fonts Calents, serra de Pinós, can Cadafalc, Puig de 
la Creu, can Padró i Castellar; P . Cardona, J . Sas i P . Vives. -Dia 19: La Mola, M. 
Sors i M. Griera. Can Bages, S. Julia d'Altura, font Gotelles, can Messeguer, ca n 'Oli
ver i Castellar, J. Sors . -Dia 23: Castellar, can Moragues, font de can Moragues , 
Torre Turull, can Barba i Castellar; P . Cardona, G. López, J. Sas i P . Vives. -Dia 30: 
Castellar , coll d'en Lliri, carena del Sabater, coll de Grua, Castellassa de can Torras, 
coll Llarg, carena de l'Illa i Ruta de les Ermites fins a Castellar; P . Cardona, J . Sas 
i P. Vives. 

Altres excursions. -Dia 2: Pirineu Central: Embassament de Cap-de-Long 
(2.160), pie Maou (3.074), pie Badet (3. 160), agulla Badet (3.135), glaciar del Pays Baché, 
pie Maubic (3.058), agulla Torrat (3.014) i retorn, per A. M. Palleja i J. M. Torras. -
Dia 12: Serra de Busa (Bergueda-Solsones): can Vilamala (1.050), font del Pujas, 
Grau de Vilamala, S. Cristbfol de Busa, cim de la Liebre (1.515), Cogul (1.526), ca
nal de Casa Vila, can Vilamala; P . Cardona, M. Batlle, J. Biosca, C. Blasi, C. Costa, 
P. Domínguez, J . Gandia, S. Gandia, J. Manyalich, M. Manyalich, M. Manyalich Blasi, 
J. Sors, M. Suso. -Dia 14: Valls de Montoro de Mezquita i de Pitarque, els 
Organos de Montara (escala aragonesa d'escalada) i el pare de la Faldrija, amb visita 
a les poblacions murallades de Cantavieja i Mirambel (Tero]), J . Palleja, M. Martínez, 
A. M. Palleja i J . M. Torras. - Dia 19: Cicle Montseny (XXIV) La Cortinoia, el 
Boixaus, plans deis Graners, salt de Marianegre, la Cortinoia, per J . Torrens , R. 
Vila, T. Mañosa, R. Falcó, C. Serrats, J. M. Martí, J. Avellaneda , A. Portales , E. 
Ferrando, M. Muntada, M. Paul, J . Sabaté, O. Sabaté, J . Sors, F. Sola, F. Deu, E. 
Guardia, J . Ribalta, J. Xaubert, T. M. Datzira i B. Parera. -Dia 26: Excursió a la 
Serra d'Aubens (Alt Urgell); ascensió al Tossal del Coscollet, des de Sant Miquel 
de les Masies de coll de Nargó, seguint la carena nord. Davallada per la casa de Coll, 
torrent del Boter i Selva d'Aubens; per P . Cardona, T. Mañosa, J . M. Torras i J. 
Torrens. 

CAMINADES I MARXES 
-Dia 5: XXXVII Marxa Excursionista Infantil de Regularitat de Castellar, 

229 participants. V Marxa Ecologica al Santuari de Gallifa: hi participaren alguns 
castellarencs . III Itinerari Marató Pare de Collserola; V. Gandia. II Caminada popu
lar de Castellnou de Bages; F. Valls i M. Germa. -Dies 11 i 12: Participació a la 
XXIV Reunió i Marxa Nacional de Muntanyencs Veterans organitzat pel G. 11-
licita de Muntanyisme; J . Llobet i D. Renom amb 2 companys de Sabadell. -Dia 12: 
XII Caminada de Navarcles, al Bages, resseguint el curs del riu Llobregat; A. M. 
Palleja, M. Germa i J. M. Torras. -Dia 19: XIV Caminada de Centelles, amb visita 
a l'ermita de Valldeneu; M. Germa, J . M. Torras i F. Valls. -Dia 26: XVIII Marxa
Passeig Riells de Fai; M. Germa. VI Caminada Popular Serra de Collserola; J . Bruix 
i P . Carreras. 

ALTRES ACTIVITATS 
- Dia 7: Arranjament camins i font de la Bardissa; P . Cardona, V. Gandia i 

J. Sors. - Dia 17: N e teja i senyalització camí font de la Bardissa; neteja previa 
entorn font deis Horts, per P . Cardona i J . Sors . - Dia 22: Última neteja camins 
font Bardissa i continuació arranjament font deis Horts ; P . Cardona i J . Sors. -
Dia 31: Arranjament de la font deis horts de coll Monner; P. Cardona, V. Gandia i 
J. Sors. 



· ·:' !'rlmeres marques 
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