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XXXII PESSEBRE A LA CASTELLASSA 

El passat dia 14 de desem
bre, aprofitant un matí fred 
pero asolellat, va tenir lloc la 
tradicional portada del Pesse
bre a la Castellassa. 

Com de costum, un cente
nar de persones es va reunir 
amb alegria a l'entorn del mo
nolit per a compartir aquest 
esplet que, concretament a la 
nostra vila, serveix de proleg a 
les festes nadalenques. Fa goig 
de veure la diversitat de per
sones, de totes les edats, que 
aprofiten aquest acte per con
viure una estona junts cele
brant aquesta avinentesa. És, 
dones, potser aixo, el que dóna 
forc;a i continu'itat a un acte 
senzill i modest com és la por
tada del pessebre del centre. 

Anotem, especialment, la 
presencia de molts menuts del 
Grup Infantil i també una no
drida representació dels amics 
del Grup Juvenil. De cara al 
futur, és un bon auguri. 

XXXII pessebre a la Castellassa 
(Foto: J osep Graells) 

Un petit record fou lliurat a tots els assistents amb la sana inten
ció de facilitar que tothom pogués participar a la cantada de les popu
lars nadales. A l'hora de la veritat, l'heterogenia <<coral>> no va afinar 
massa, pero la bona voluntat hi fou ben present. 

Cal remarcar que enguany foren una desena d'escaladors, la majo
ría joves integrants del Grup d'Escalada del centre, que acompanyats 
del <~ove>> de 72 anys, Josep M. Torras, van demostrar-nos a bastament 
el seu bon domini de la tecnica de !'escalada. Hi pujaren Dani Sagrera, 
Jose Simon, Martí Llobet, Joan Llobet, Montse Llobet, Merce Costa, Xavi 
Masip, Caries Ventura, Jordi Soriano i Josep M. Torras. 

En pocs minuts es van situar al cim on hi van ubicar la petita re
presentació del naixement, en aquesta oportunitat emmarcat dins d'u
na caixa-niu de fusta , obra, com sempre acurada, del company Gon~al 
López. 



QUELCOM DE DIFERENT 

Potser molts no heu sentit mai a parlar de la Diada del Voluntariat, una festa 
que fa l'Esplai per agrair a t ants i tants voluntaris la seva tasca dura nt tot un 
any. Enguany ens ha a tret la idea de que realment a Castellar n 'hi ha molts de 
voluntaris , des de l'Esplai fins a Serna, passa nt per la Residencia d'Avis i Via 
Solidaria, i molts més; entre ells, els que treballen pels neos i nenes i per l'ex
cursionisme, com ho fa el Centre Excursionista de Castellar. 

Ens va semblar interessant aixo de donar a coneixer (encara que de manera 
molt breu) el que es fa a les diferents entitats voluntaries del nostre poble, i el 
dissabte 15 de novembre a la tarda ens vam trobar un deis grups de graos de 
l'Esplai al local del CEC per saber que fan, com i per que hi ha uns voluntaris al 
centre. Molt gustosament el Ramon Montes va respondre les nostres preguntes i 
ens va explicar moltes coses més; entre elles, que feia el CEC anys aquell mateix 
dissabte . Felicitats! L'activitat es va dividir en dos moments essencialment, un 
primer moment en que el Ramon va fer una petita explicació sobre que és aixo 
del centre, les seccions que té i un xic de la seva historia, una estona de pregun
tes i seguidament vam comen~ar l'activitat propiament. Sobre un mapa deis en
toros de Castellar, els nens i nenes van fer de <<monitors>>; preparar una excur
sió, pensar com la subvencionarien, quant duraría ... També van poder m untar una 
tenda (que mai no va malament saber-ne, oi?) i, finalment, fer una passejadeta 
pel rocodrom ajudats pel Xavi Masip. 

Una tarda entretinguda. Només ens cal agrair al Ramon i al Xavi la seva 
col-laboració i esperem que hagi estat una estona agradable per a tots. 

Moltes gracies. 
Marta Lleonart 

1 ' CICLE MONTSENY 

Amb un matí asolellat i gaudint d'u
na panoramica que abastava, no sois el 
Valles , Osona, Ripolles i Bergueda, sinó 
que, fins i tot, es podia distingir, a cop 
d'ull, els vaixells que feien el trajecte a 
prop de la línia costanera, es va desenvo
lupar el passat diumenge, dia 30 de no
vembre, la XXV sortida del Cicle que, des 
de fa cinc anys, organitza l'amic Baldo
mer Parera. 

L'itinerari aquesta vegada va discór
rer des de can Puig fins el cim de Taga
manent, passant per la bonica carena del 
turó del Molinot, el serrat de les Sapines, 
el turó deis Corbs i la masia de Bellver . 
En aquest punt i commemorant amb joia 
i satisfacció, aquestes XXV sortides inin-

El Mero amb l'obsequi 
que se li entrega 
(Foto: Joan Muntada) 



terroropudes, es va fer un bon esmorzar de germanor entre la vintena llarga d'ex
cursionistes que van participar a l'itinerari. Ja a !'acabar, unes breus paraules 
del nostre president, en Joan Muntada, van precedir a !'entrega d'un petit obse
qui al company <<Mero•• en reconeixement a la seva meritoria labor de divulgar, 
detalladament, tots els indrets d'una serralada que ara, coro molt bé va manifes
tar ell roateix, ja sentim molt roés <<nostra». Finalment, sols resta agrair l'assis
tEmcia i fidelitat dels amics que en el decurs d'aquest cicle han participat a les 
distintes sortides matinals. Per molts anys a tots i fins a la propera celebració 
que sera, si Déu ho vol, en el decurs de la cinquantena excursió del Cicle, és a 
dir, el proper 2002. Des d'ara hi esteu convidats . Gracies i enhorabona. 

PESSEBRE DE SANT MARC DE BROCA 

El dim;penge dia 7 de desembre, un petit grup del centre es va despla9ar a 
Guardiola de Bergueda per tal de procedir a la col-locació del pessebre al cim de 
Sant Marc. Fou un acte senzill pero ple de significat. En el petit registre signa
ren tots els amics que van participar a la sortida. Uns rengles més amunt es podia 
llegir: <<El ;ecord de l'Ángel Casals, junt amb el del Koldo, ens acompanyara sem
pre>>. També aquesta vegada el bon temps va fer acte de presencia i es pogué dis
frutar, totalment, de la imroensa 
perspectiva que un indret modest, 
poc concorregut, sense gaire nom, 
pero molt estrategicament ubicat, 
ofereix a tothom que fa el petit 
esfor9 de pujar-hi. 

Aprofitant l'avinentesa, es va 
netejar i senyalitzar la ruta entre 
Sant Marc i Sant Martí de Broca. 
Malauradament, va ésser necessa
ri esmerc;:ar-hi bastanta feina, pero 
esperem que no hagi estat inútil. 

Tal coro ja hem apuntat altres 
vegades, la ·situació actual de !'er
mita de Sant Marc, de cara a la 
seva futura subsistencia, es veu 
cada vegada més precaria. Evident
ment, si algú no actua aviat, no 
tardara gaire a enrunar-se d'una 
forma definitiva. 

Malgrat aixo, satisfets de la 
tasca desenvolupada pel nostre can
tó, un bon dinar a Cal Ramon de 
Terradellas i una placida tertúlia 
de sobretaula va esdevenir l'ade
quat proleg d'un bon retorn a Cas
tellar . 

En Josep M. Torras, coH ocant 
el pessebre a Sant Marc de Broca 

(Foto: Jaume Torrens) 



Pessebre 
a Sant Marc 
de Broca 
(Foto: 
Pere Cardona) 

jPROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS j 
Gener de 1998 

1, dijous 
4, diumenge 
4, diumenge 
6, dimarts 
9, divendres 

11, diumenge 
11, diumenge 
11, diumenge 
11, diumenge 
16, divendres 
18, diumenge 
18, diumenge 
18, diumenge 
24, dissabte 
25 , diumenge 
25, diumenge 
25, diumenge 
25, diumenge 
25, diumenge 
31, dissabte 

1 febrer 
1 febrer 
8 febrer 

Activitat 

Reunió preparatoria Marxa Reg. 
Prosp. Amidament Ruta Ermites 
<< Galápagos i Cambotja>> 
Prosp. Amidament Ruta Ermites 
Reunió preparatoria d'activitats 
Prosp. Amidament Ruta Ermites 
Passejada per la vall d'Horta 
IV Itinerari Costa: Begur - Pals 
Pujada al Torreneules 
Termini XXIII Conc. local Diapos . 
Excursió a Sant Marc de Broca 
Escalada a Vilanova de Meia 
Projecció diapositives Concurs 
Curset d'esquí a Pal 
C. Montseny: Roe Perer i Avetosa 
<< Coneguem Collserola» 
Sant Julia 
Mexican. Puigbaladó-Fontrabiosa 
<<Travessa del Pirineu» 
Curset d'esquí a Pal 
<<Un món subterrani i exp. Goufre» 
Excursió al Tossal de Valielles 
Matinal al Pi Gros de can Manent 

Més informació a: 

Grup de Muntanya 
Grup de Muntanya 
Cicle de Projeccions 
Grup de Muntanya 
Grup Infantil 
Grup de Muntanya 
Grup de Muntanya 
Grup Anar-hi Anant 
Les Dues Traces 
Grup de Fotografia 
Grup de Muntanya 
Grup d'Escalada 
Cicle de Projeccions 
Grup d'Esquí 
Grup de Muntanya 
Grup Infantil 
Grup Anar-hi Anant 
Les Dues Traces 
Cicle de Projeccions 
Grup d'Esquí 
Cicle de Projeccions 
Grup de Muntanya 
Grup de Muntanya 



ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES DE GENER DE 1998. 

GRUP INFANTIL 

• Dia 9: Reunió preparatoria d'activitats. Ens trobarem, com és habitual, 
a les 10 de la nit en el cau deis infantils . Porteu idees. 

• Dia 11: Passejant per la vall d'Horta. Matinal per coneixer alguns ra
cons i llegendes de la vall. Sortirem a les 8 del centre en cotxes fins el Marquet 
de la Roca, des d'on iniciarem l'excursió cap a la font del Llar i els Emprius, entre 
d'altres racons. Vocal: Albert Alfonso, telefon 714 49 27. 

• Dia 25: Excursió matinal per tal de coneixer Collserola. Desplac;ament 
en cotxes particulars fins Sabadell i d'allí fins el Baixador de Vallvidrera, en tren. 
Itinerari a peu: font de la Budellera, can Estisora, coll de la Vinassa i retorn al 
Baixador de Vallvidrera. Durant el trajecte es faran tallers de natura i altres 
entreteniments . Cal inscriure's previament (data límit fins el dia 18). Preu apro
ximat, 300 pessetes. Sortida del centre a tres quarts de 8 del matí. Vocals: Sergi 
i Pilar, telefons 714 56 97 i 714 85 48. 

GRUP DE MUNTANYA 
• Dia 1: Reunió preparatoria de la XXXVIII Marxa Excursionista In

fantil de Regularitat de Castellar, a celebrar el proper dia 4 d'octubre. A les 
12 del migdia, al local del centre. Oberta a tothom. 

• Dia 4: Matinal de prospecció i amidament de l'itinerari de la II Ruta 
de les Ermites a celebrar el proper dia 26 d'abril. Desplac;ament en cotxes par
ticulars. Per a més informació truqueu al 714 55 42. 

• Dies 6 i 11: Matinal de prospecció i amidament de l'itinerari de la II 
Ruta de les Ermites. 

• Dia 18: Excursió al Bergueda. Ascensió al cim de Sant Marc de Bro
ca (1.607 m) , des de Sant Martí de Broca, passant per la font de Serra i la casa 
del Castell. En el cim es procedira a retirar el pessebre que hi varem instal-lar 
el passat dia 7 de desembre. Davallada pel mateix itinerari. Desplac;ament en 
cotxes particulars. Desnivell, 600 metres. Hores de camí, tres i mitja. Vocals: Pere 
Cardona i Jaume Torrens, telefon 714 55 42. 

• Dia 25: Cicle Montseny (XXVI). Roe Perer i Avetosa. Itinerari: can 
Casades, roe de Guardiola, roe Perer, sot del Maldeventre, socarrat de la font 
Fosca, la Fageda Gran, sot deis Grevols , motel Avet Blau, can Casades. El Roe 
Perer és un balcó suspes damunt de Santa Fe del Montseny. És el millar mira
dor de la vall, pero, tanmateix és un indret poc conegut i una de les perles ocul
tes de la zona. Passarem després per l'avetosa més important al sud del Pre-Pi
rineu, autentica joia del Pare Natural del Montseny. I, per acabar, a can Casades 
podríem gaudir de !'audiovisual <<Les 4 estacions del Montseny>> . Sortida a les 7 
del matí. Vocal: Baldomer Parera, telefons 714 26 76 i 714 54 53. 

• Dia 1 de febrer: Excursió de tot el dia a l Tossal Gran (1.285 m) de la 
serra de Valielles, de Busa. Itinerari: Pont de Valls, casa de colonies Aiguaviva, 
rasa de Bussons, coll del Grauet i Tossal Gran. Retorn pel mateix itinerari. Cal 
portar esmorzar i dinar. Es marxara, en cotxes particulars, a les 7 en punt del 
matí. El retorn és previst per a mitja tarda. Vocal: J. M. Torras , tel. 714 64 09. 

• Dia 8 de febrer: Matinal al Pi Gros de can Manent. Vocal: Josep Sors . 
Es detallara el mes vinent. 



GRUP ANAR-HI ANANT 
• Dia 11: IV Itinerari de la Costa: Begur-Pals, pel qual cal reservar pla

r;a d'autocar. Telefons vocals 714 66 48 i 714 65 27. 
• Dia 25: Sant Julia. Telefon vocal 714 62 32. 

GRUP D'ESQUÍ 
• Els dissabtes 24 i 31 d'aquest mes de gener farem les dues primeres sorti

des del Curset d'Esquí a l'estació andorrana de Pal. 
Recordeu que les copies de l'ingrés fet a La Caixa les heu de portar el ves

pre del divendres dia 9 de gener al local social. Per qualsevol consulta us podeu 
adrer;ar als monitors del grup. 

GRUP DE FOTOGRAFIA 
• Dia 16 de gener: És el darrer dia per presentar les obres del XXIII Con

curs de Diapositives. Els participants podran fer-ho en els dos temes, lliure i de 
muntanya. 

Observació: En les bases d'aquest concurs, on diu mes de febrer s'ha d'en
tendre GENER. 

• Dia 17 de gener: A dos quarts de 8 del vespre, al local social, es fara el 
veredicte públ.ic del Concurs pels membres del Departament de Fotografia de les 
Agrupacions Narcís Giralt, de Sabadell. 

Després del veredicte, juntament amb el jurat, anirem a fer el <<Sopar deis 
Fotografs ,,, al qual pot assistir tot aquell que desitgi passar una estona fotogra
ficament amena. El preu del sopar és de 2.500 pessetes per persona, i aquest és 
el menú: Amanida, esqueixada, escalivada, conill, postres, pa i vi . Les reserves 
es poden fer fins el dia 16 de gener, els dimarts i divendres de 10 a 11 hores al 
telefon del centre (Valentí o Lluís ). 

Primer premi del XXXV Saló de Muntanya, de Francesc Deu 



• Dia 18 de gener: A dos quarts de 8 del vespre, al local social, i dins del 
XXVII Cicle de Projeccions, es projectaran totes les coJ.leccions de diapositives 
presentades al concurs; a més a més es repartiran els premis corresponents als 
guanyadors . També es fara el lliurament de premis i records de participació als 
participants del XII Concurs de Fotografia en color. 

Us recordem que des del dia 25 de desembre podeu veure les fotografies del 
XXXV Saló de Muntanya dins de la XLIV Exposició Social de Fotografia. S'han 
presentat quaranta obres pertanyents a vint-i-un autors. El veredicte del jurat 
va donar com a guanyadors als següents: 

Primer premi a !'obra <<l al fons, Sant Lloren¡;: i Montserrat>•, de Francesc Deu. 
Segon premi a !'obra <<Sí», de Dani Sagrera. 
Tercer premi, a !'obra <<Varietat», de Francesc Soto. 
Amb aquests resultats es podra fer la classificació general del concurs de l'any 

1997, la qua! es publicara en el proper butlletí, juntament amb les bases del 
concurs trimestral del present any 1998. 

Tenim les bases del XIX Concurs Ciutat de Viladecans. Per a més informa
ció, adreceu-vos a qualsevol vocal els divendres de 10 a 11 hores. 

GRUP LES DUES TRACES 
<<Esquí de muntanya al teu abast» 

... Ens calce m els esquís amb les pells posades: 
iniciem la pujada. 

Sinuós l'itinerari ens permet mesurar les nostres (orces, 
volant amb el pensament per sobre els arbres, 
respirant-ho tot a cada passa. 

Qui va al davant obrint la trac;a, 
trepitja neu verge; 
té l'horitzó net i tria l'accés més favorable. 

Som una bona colla 
que zig-zagueja en silenci la muntanya. 

Us recordeu d'aquestes quatre ratlles? Són al capdavall de la presentació del 
programa de Les Dues Traces de la temporada passada. Ben aviat us podrem fer 
arribar el d'enguany, dones ja tenim les sortides programades. 

Comen¡;:aran 1'11 de gener amb una sortida a la Vall de Núria i acabaran el 
6 i 7 de juny a la Vall de Benasc. 

Sembla que aquesta temporada hi ha for¡;:a gent interessada en descobrir 
aquestes sensacions a la muntanya, dones l'any passat va haver-hi sortides que 
del C. E. Castellar fórem una colla de 10. 

La prova de que n'hi ha ganes és que durant el pont de la Puríssima hi ha 
qui amb el material ben esmolat (esquís, ganivetes, pells, ... ) ja han comen¡;:at a 
obrir les primeres traces de la temporada tot pujant al Cim de Ratera. Si voleu 
més informació, us podeu dirigir al Dani Sagrera o al Pere Estapé. 

• Dia 11: Pujada al Torreneules (2.731 m). Desnivell de pujada, 764 me
tres. De baixada, 764 metres. De 3 a 4 hores . Dificultat: *. 

• Dia 25: Mexicanada Puigbaladó-Fontrabiosa (2.436 m). Desnivell de 
pujada, 124 metres i de baixada, 1.006. 3 hores. Dificultat: * 



GRUP D'ESCALADA 
• Dia 18: Vilanova de Meia: Aquest mes farem paret. Així tothom es podra 

distreure amb el seu grau i amb el seu tipus d'escalada, ja que a Vilanova de 
Meia es traben diversitat de graus i de llargades de vies. Tothom que s'animi, 
que passi dimarts i dijous pel centre a partir de dos quarts de 10 i el divendres 
a les 10. 

CICLE DE PROJECCIONS 
• Dia 4: Un viatge al passat. Galapagos i KHMER, l'etern i l'efímer. 

Cambotja. Videos comentats per Josep Vidal (CEC) . A dos quarts de 7 de la 
tarda, al local social. 

• Dia 18: Projecció de les diapositives presentarles al XXIII Concurs 
de Düipositives. Temes Lliure i Muntanya. Grup de fotografia del CEC. A dos 
quarts de 7 de la tarda, al local social. 

• Dia 25: Travessa del Pirineu. De mar a mar. Per Rafa Homet i Joan 
Avellaneda. A dos quarts de 7 de la tarda, al local social. 

• Dia 1 de febrer : Descobrir un món subterrani i Expedició Goufre 
Berger. Videos comentats per Manel Llenas, de la UES. A dos quarts de 7 de la 
tarda, al local social. 

NOTICIARI DEL CENTRE 
CLOENDA DE LA XXXVII MARXA EXCURSIONISTA INFANTIL 
DE REGULARITAT 

Lliurament del VIII Trofeu Josep Coll a l'equip guanyador absolut 
de la Marxa Infantil (Foto: Josep Graells) 



El dia 30 del proppassat mes de novembre, a dos quarts de 7 de la tarda, a 
l'Auditori municipal, tal com estava anunciat, es clogué la Marxa Infantil d'en
guany en l'acte de lliurament de premis als cinquanta equips ~uardonats millar 
classificats, la llista completa dels quals no relacionem aquí per tal de no allar
gar-nos excessivament, ja que aparegué en el número 2.469, de data 29 de no
vembre del setmanari local Forja. Seguint el costum habitual, detallem solament 
els cinc primers equips classificats, que són: 1r Gerard Torres - Jaume Balaguer; 
2n Sonia Teruel - Meritxell Blanco; 3r Abel Rodilla de la Torre (aquest equip cons
tava d'un sol participant); 4rt Ivan Bono - Fernando Torres, i 5e Cristian Armen
dáriz - Marc Alavedra. 

L'acte comen~a amb el passi de les diapositives realitzades el dia de la Mar
xa; a continuació es lliuraren els premis als infants i els records de participació 
als col·legis locals classificats d'acord amb la puntuació aconseguida pels tres 
primers equips menys penalitzats de cada col·legi: 1r IES de Castellar; 2on El 
Casal; 3r La Immaculada; 4t Bonavista; 5e Emili Carles-Tolra i 6e Sant Esteve. 

Finalitzaren la vetllada unes paraules del president del centre donant les 
gracies a tata la diversitat d'entitats, establiments i persones que tan desinteres
sadament i diversa col·laboren i fan que, amb la seva valuosa i variada aporta
ció, la festa de l'excursionisme infantil a Castellar es faci realitat any rera any. 
Gracies a tots! 

Percentatges de participació per col·legis 
Són els següents i han estat calculats en relació al nombre d'alumnes matri

culats en edat de participar-hi (entre 7 i 13 anys inclosos), segons dades facilita
des per la corresponent regidoria de l'Ajuntament: La Immaculada, 29,53 %; Bo
navista, 23,57 %; Emili Carles-Tolra, 21.80 %; El Casal, 21.27 %; IES de Castellar, 
15.62 %; Sant Esteve, 8.14 %; i, sobre el cens total, 18.15 %. 

S'observen unes notables diferencies entre uns percentatges i altres; el lec
tor en treura, personalment, la seva particular opinió. 

MOVIMENT DE SOCIS DURANT L'ANY 1997 
Altes: Albert Herrero, Mireia Brunet, Laura Jubert, Caries Triviño, Oriol 

Germa, Francesc Rocabert, Maria del Pilar Ribera, Joan Llonch, Josep M. Párraga, 
Xavier Párraga, Jordi Martínez, Georgina Muntada, Manel Caset, Enrie Campos, 
Núria Barrachina, Alba Alfonso, Marta Alfonso, Anna Company, Gisela Sellés, 
Clara Sellés, Esteve Piñal, Joan Codina, Anna Lucas, Isbert Garcia, Montserrat 
Barrachina, Jaume Sas, Martí Manyalich, Ferran Jorda, Albert Vidal , Rafael 
Homet, Natalia Vila, Valentí Vives, Margarida Llonch, Oriol Ortiz, Albert Ezquer
ra, Maria Montes, Xavier Alavedra, Sílvia Alavedra, Helena Costa, Ricard Her
nández, M. Pilar Aguilar, Josep Illa, Joan Orrit, M. Carme Carreras, Sergi Rovi
ra, Fiona Leah Parker, Joel Rovira, Alícia Rovira, Manel Batlle, Francesc Gómez, 
Núria Llanes, Gemma Gómez, Marc Gómez, Jaume Balaguer, Aleix Graells , Biel 
Soria i Jaume Vilar. Total, 57. 

Baixes: Merce Gangonells, Laia Ripoll, Marc Pont, Estel Aldaz, Maria Trulls, 
Oiga Juliana, Francesc Juliana, Pere Vílchez, Pol Navarro, Ascensió López, Al
bert Masip, Jordi Garras, Joaquim Gamisans, Sílvia Caba, Albert Use, Joan-Fran
cesc Colell, Josep Colell, Iolanda Garcia, Ramon Traveria, Vicen~ Peig, Núria 
Álvarez, Núria Soler i Caries Sanosa. Total: 23. 

SOPAR DE GERMANOR 1 RECORDS 25 ANYS DE SOCI 
El dia 13 d'aquest passat mes de desembre, al restaurant Airesol, tingué lloc 

l'acostumat sopar de germanor a la fi del qual , en recordan~a i agraiment dels 



seus 25 anys de fidelitat ininterrompuda al centre, es lliuraren les corresponents 
placa-record als següents socis, incorporats el 1972, excepte els dos últims cor
responents al 1971: Josep Arderius i Casanovas, Antoni Arderius i Matas, Joan 
Montserrat i Miró, Jordi Serra i Mañosa, Josep-Ramon Recorda i Cutié, Cristina 
Torras i Forns, Montserrat Comes i Arderiu, Joaquim Castany i Brossa, Josep 
Riera i Marcet, Jo a na Maria Vil aclara i Ubach, Margarida Vilaclara i Ubach, 
Albert Pelachs i Mañosa, Pepita Bosch i Pou, Joan Gangonells i Rifa, Jordi Ca
sajoana i Matencio, Montserrat Sors i Olivé i Jaume Sors i Olivé. 

Per motius que no vénen ara al cas, alguns no pogueren participar-hi; creiem 
que en el moment de lliurar aquest exemplar el record ja l'hauran rebut a domi
cili. Esperant hi puguin complir els 50, i més i tot, anys de soci, el centre els 
dóna a tots l'enhorabona ben cordialment! 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DEL PASSAT MES DE NOVEMBRE 

GRUP INFANTIL 

• Dia 9: Sant Lloren~ - Cas
tellar, fent cultura. G. Muntada, 
G. Torres , A. i Albert Canturri, G. 
Gómez, C. i M. Díaz, O. i M. Pa
pel! , T . i M. Cots, M. Caset, C. 
Sans, A. Vilatersana, J . i A. Rovi
ra, E. Jiménez, L. i M. Homs, E. 
Alfara, O. Camps i J. Balaguer. 

• Dia 23: Sant Sebastia de 
Montmajor. X. i S . Alavedra, A. 
Canturri, C. Díaz, O. i M. Papell , 
A. i Albert Vilatersana, G. Torres, 
T. i M. Cots, J. Balaguer, P. i M. 
Roig, P. i E. Cavero, J. i A. Rovira 
i A. Aloy. 

• Dia 29: Portada del pesse
bre a l'avenc de l'Adernar. G. i 
M. Gómez, J. Rovira, S. i X. Ala
vedra , A. i Anna Canturri, A. 
Arnau Vilatersana i A. Palazón. 

GRUP JUVENIL 
I PRE-JUVENIL 

• Dies 1 i 2: Ascensió al Pe
draforca. Després d'un passeig des 
de la zona d'acampada fins el mi
rador de Gresolet, el diumenge va 

VI pessebre als avenes de l'entorn, 
enguany, el de l'Adernar 

(Foto: Joan Muntada) 



resultar un xic més dur, per alguns que van dormir poc, fins el Pollegó superior 
del Pedraforca. Malgrat l'esfor9 que van tenir de fer alguns, feia goig veure els 
vint-i-vuit participants i els seus respectius monitors enfilant les primeres ram
pes del Verdet. 

• Dies 22 i 23: Montserrat. Com ja va sent tradicional per aquestes dates 
els Juvenils vam anar des de Vacarisses fins arribar a les cel-les, el dissabte. El 
diumenge varem pujar fins a Sant Benet per anar flanquejant pel GR tata la zona 
dels Flautats fins a enfilar la canal Plana per acabar pujant a l'Elefant i retor
nar al monestir. En aquesta sortida també varem ser una trentena. 

GRUP DE MUNTANYA 

Entorns de Castellar: Dia 1: Matinal a Sant Sebastia de Montmajor, se
guint el recorregut de la Ruta de les Ermites; J . Sors i J . Torrens . - Dia 2: De 
Castellar a Santa Maria del Castell de Gallifa, seguint la Ruta de les Ermi
tes ; J. Sors, R. Vila i J . Torrens. - Dia 7: Castellar, coll Monner, font dels Horts 
de coll Monner, Tres Pins, Fonts Altes; J . Bruix, P . Carreras i P. Vives. - Dia 
9: Castellar, Catafau, font del Platan, Catafau, Alzina Bailadora, Puig de la Creu 
i Castellar; J. Bruix, P . Carreras, P. Vives i F. Romagosa. - Dia 13: Matinal a 
Sant Llorenc; del Munt, per P . Cardona, J. Sas i P . Vives . - Dia 16: Castellar, 
Tres Pins, font de la Bardissa, Castellet, font Canadell, can Padró i retorn a Cas
tellar; J. Bruix, P . Carreras i P . Vives . - Dia 17: Els Tres Pins, pla de la Des
carrega, torrent i font de la Bardissa i retorn pel Forn de Cal9; J . Palleja i J. 
M. Torras. __:_ Dia 25: Alzina del Sal-lari, codines del Roure Mort, turó de Coll 
Prunera i retorn pels Cocons, de la riera de les Arenes; J . M. Torras. 

Altres excursions: Dia 2: Les Penyes Altes del Moixeró; J . Llobet, D. Re
nom i J . Llobet. Aiats, collet de Cabrera, ermita de Cabrera, coll del Bram o 
d'Aiats, pla i canal d'Aiats i Aiats; M. del Mar Cardona, P . Cardona, R. Cardona 
i C. Vinaixa. - Dia 9: IV Excursió a la Serra del Montsant, Cornudella, ermi
ta de Sant Joan de Codolar, grau Gran, roca Corbatera (1.166), cava del Molo
ner, grau del Mbntsant i Cornudella; J . Sors, J . Torrens , J. M. Lloret, M. C. Cos
ta, J . M. Biosca amb A. Figueras i X.Oller, de Barcelona i J . Ll. Montserrat de 
Reus . Dia 16: Matinal a la serra de Llancers i Sant Miquel de Castelló, pas
sant pel pla de la Grebolosa i retorn; F . Arderius , R. Aregall, M. Batlle, P . Car
dona, E. Dom(mec, M. Barragán, M. Germa, T. Mañosa, J . Muntada, A Palleja, 
J . Sors, J . M. Torras, D. Renom, R. Vila i J . Torrens. - Dia 21: Pont Aigua de 
Valls, casa de colonies Aiguaviva, rasa de Bussons, coll de Grauet, el Tossal Gran 
(1.285), punt culminant de la serra de Valielles de Busa, Grau de Vilamala, el 
Rial de Busa i retorn per S . Lleí de la Vall d'Ora; J . M. Torras, junt amb Lluís 
Muntan, del Club Muntanyenc Barcelones. - Dia 23: Vall Baixa del Freser: el 
Baell, Sant Pere d'Au'ira, Campdevanol; J . Torrens, F. Daví, F . Arderius, M. 
Alfara, M. Domenec i J . M. Martí. - Dia 29: Serra del Mont-roig, a la Nogue
ra: Vilanova de la Sal, Roure de Fontanelles, santuari de Montalegre, Pala de los 
Pelats, Pala Alta (951), coll de Porta, refugi i mirador de l'Estrem (762) i des
cens a la presa de Camarasa pel camí de la cava del Tabac. A M. Palleja i J . M. 
Torras, junt amb 17 companys de !'Hospital de la Vall d'Hebron. 

CAMINADES 1 MARXES 

• Dia 2: 111 Marxa del Garraf amb ascensions al turó de les Agulles, 
la Morella (595) i la Mola (535); M. Vendrell, J. Casajuana i J . M. Torras. IX 



Caminada Popular 
de Sant Miquel de 
Balenya; l. Cabedo, J. 
Bruix i M. Germa. -
Dia 9: XVII Cursa 
Popular U.R. Laru a 
Mataró, a través del 
Pare Forestal; J. M. 
Torras. VIII Camina
da de Sentmenat; Ca
sajuana senyora i filla, 
l. Cabedo, J. Carbó, F. 
Valls, M. Germa, J. 
Gandia, P. Domínguez, 
S. Gandia i altres cas
tellarencs. - Dia 22: 1 
Caminada de les 
Fonts a Montm~ló , vi
sitant les fonts ¡de la 
Merce i d'en Gu):-ri; J. 
M. Torras . - Dia 23 : 
III Passejada de 
Lli~a de Vall; ~- Ger
ma, J . M. Torr~s i F. 
Valls . - Dia 30: XII 
Marxa Popular de St. 
Andreu de Llavane
res, al Maresme; M. 
Germa i J . M. Torras. 

ESPELEOLOGIA 

• Dia 29: Recor
regut de la cova del 
Tabac, a la Noguera 
(Camarasa), perA. M. 
Palleja i J. M. Torras, 
junt amb 17 companys 
de !'Hospital de la Vall 
d'Hebron. 

GRUP D'ESCALADA 

Visitant Sant Miquel de Castelló 
(Foto: J aume Torrens) 

• Dia 2: Pedraforca, ascensió al Gat per la via Homedes; J. Llobet , Jose i 
Dani. 

• Dia 16: La Salamandra (Montserrat); C. Ventura, J. Soriano , L. Genesca, 
J . Avellaneda, M. Costa , M. Llobet, Neus, Jose i Dani . - Dia 16: Ferrata Te
resina: X. Masip i M. Lleonard. - Dia 23: Petita de les Fogueroses: J . Soria
no , Jose i Dani. 



ALTRES ACTIVITATS 

De pas per Sant Pere d'Au1ra 
(Foto: Josep M. Martí) 

• Dia 5: Arranjament de la font deis horts de coll Monner; P . Cardona, 
V. Gandia, F . Guasch i J . Sors. - Dia 18: Acabar l 'acondicionament de la font 
de coll Monner; P . Cardona, V. Gandia, F. Guasch i J . Sors. - Dia 25: Tre
balls d'acondicionament de les Fonts Altes; P. Cardona, V. Gandia, F. Guasch 
i J . Sors. 
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