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El faig d'en Farigola, el segon més gros del Montseny. 
(Foto: Pere Cardona) 



FONT DE LA BARDISSA 

Font molt obaga i de poc cabal, 
pero de bona qualitat. Condicionada per 
un grup de veterans del Centre Excur
sionista de Castellar, a finals del 1997. 
Abans era un petit bassal fangós en mig 
d'un gran bardissar i difícil de localit
zar. 

LOCALITZACIÓ: 
Situats a la crullla de camins deis 

Tres Pins, agafar la pista de Coll Mon
ner direcció nord-oest; a la primera bi
furcació , girarem a la dreta direcció 
Sant Sebastia de Montmajor, seguirem 
fins a la Bassa deis Senglars, situada 
al final d'un doble revolt on hi ha una 
petita bassa de fang on s'hi rebolquen 
els senglars. Seguint la pista, a uns 
cinquanta metres a la dreta , veurem 
que surt un corriol: és drecera nova de 
Sant Sebastia de Montmajor. L'agafem 
i seguim fins un retol de fons blanc 
amb lletres negres indicador de la font 
a l'esquerra per un petit viarany. 

Els camins que hi menen, a la font , 
han estat desbrossats recentment. Pro
curarem mantenir-los , així com l'indret 
de la font, on s'hi han situat unes pe
dres per fer de seient. 

La font es va aconseguir, traient el 
fang i la terra, fins trobar la petita deu 
dirigint-la amb dues teules superposa
des. A continuació es rebaixa el terreny, 
per tal de donar-li sortida i poder om
plir una cantimplora o got. 

Font de 
la Bardissa s. Sebastiá 

S. Sebastiá @ •• . .....•. T 
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Bassa deis Senglars 

Tres Pins 

La font queda situada a l'Obac de la 
Bardissa, encarada al nord i a uns 525 
metres d'alt, dins el municipi de Caldes 
de Montbui, a les rodalies de Sant 
Sebastia de Montmajor. 

QUALITAT: 
L'analisi de l'aigua, efectuada per en 

Joan J. Pagans Gómez, farmaceutic titu
lar de Castellar del Valles i Sant Lloren9 
Savall, el mes de gener de 1998, va do
nar els següents valors : 
PH 
Materia orgcmica 
Conductiuitat 

7,4 
2,3 mgr. O 

Bacteries aerobies totals 381100 ce 
Colibacils totals 141100 ce 
Colibacils fecals O 1100 ce 
Steptococs fecals O 1100 ce 
Clostridiums sulfito reductors O 1200 ce 
Qualificació de l'aigua Potable 

Desitgem que gaudiu d'aquesta font 
i els seus entorns; a l'ensems us pre
guem que la respecteu per al bé de tot
hom. 

Pere Cardona, mar~ 1998 



LA ROCA ENCAVALCADA, CAURÁ? 
Aquest rocós caprici de la natura, ubicat al costat de l'Agulla Petita de Les 

Fogueroses, a Sant Lloren~ del Munt, ha rebut fa poc la visita organitzada d'un 
bon grup de consocis del nostre centre. Aixo m'impulsa a fer uns petits comenta
ris sobre l'excepcionalitat d'aquest singular racó. Comencem per esmentar un nom 
modern, que també s'ha fet servir per a l'indret: <<Joc d'equilibris del DavÍ», que 
segons com es miri defineix completament el conjunt. No obstant sóc de l'opinió 
que només l'hem de fer servir, si volem, com a esporadic afegitó: el toponim Roca 
Encavalcada, és el correcte. 

Com hem pogut deduir pel títol, la meva intenció és parlar o obrir com Un 
debat, sobre les possibilitats més o menys remates que tenim de quedar-nos sen
se aquestes roques singulars per una esllavissada o despreniment que, en la meva 
opinió, s'ha de produir algun dia. Tots sabem que l'erosió, aire, aigua, gla~, van 
poc a poc, pero no paren. Són constants. Només és una qüestió de temps. Quin? 
Quan? 

Si ens hi fixem bé en les formes, els gruixos, dels materials del conglomerat 
que forma la Roca Encavalcada potser podrem deduir que la seva ensulsiada pot 
esdevenir en un temps relativament curt. El conjunt és una roca foradada una 
mica atípica, només té un estrep ben afermat: !'esquerra, vist des del cingle. Per 
aquest cantó no cal patir, pero per la dreta l'estrep és molt fragil i amb un petit 
monolit afegit, pero separat, en forma de <<porra>>, for~a més gruixut de dalt i prim 
i erosionat, quasi al límit, en la seva base. Per ací és on jo cree que «petara» a lgun 
dia de forma natural, o potser, propiciat per algun lleuger moviment sísmic. Quan 
aixo es produeixi, el despreniment pot ésser total i d'una espectacularitat molt 
notable, dones la verticalitat i el desnivell de la fondalada són immensos. 

Els excursionistes que ja tenim alguns anys i en portem for~a de coneixen~a 
de Sant Lloren~ del Munt, hem pogut veure i constatar algunes esllavassides i 
despreniments en diferents indrets, que ara no descriuré per no allargar-me 
massa. Per tot aixo he cregut interessant fer-vos aquests comentaris. En l'espe
ran~a , pero, que el procés sigui el més lent possible i que tots els que estimem la 
muntanya poguem seguir gaudint en la contemplació bo i disfrutant d'aquest bo
nic i insolit indret. 

Albert Antonell i Ribatallada 

DE LA CALA MONTGÓ A LES RUINES 
D'EMPÚRIES, UNA EXCURSIÓ 

LA MAR DE DIFERENT 

La mar era plana i el dia esplEmdid, quan pujo al Kayak a la Cala Montgó 
(L'Escala) per iniciar una travessa marina, seguint el perfil d'aquest racó de la 
Costa Brava per contemplar-ne els seus atractius paisatges des d'una altra opti
ca. Practicament és com anar assegut just sobre l'aigua; la immensitat del mar i 
la petita i estreta embarcació m'identifica amb el Mediterrani com si en formés 
part, com si fos una gota d'aigua més d'aquesta petita, pero alhora immensa mar, 
almenys des de la meva posició. 

En un obrir i tancar d'ulls que em sobta, arribo a la Punta Trencabra~os, i és 
que aquesta estreta embarcació, sense massa esfor~ a l'hora de remar, Hisca suau-



ment sobre l'aigua 
amb forc;a rapidesa i 
seguretat. Seguint 
aquest penya- segat 
de la Punta Montgó i 
per un passadís for
mat entre una illa i 
la cinglera, arribo a 
una mena de llacuna 
oberta al mar que 
dóna accés a la cava 
de Les Cambres, a la 
qual m'endinso. La 
part marina té uns 
pocs metres de pro
funditat que em per
met veure-hi amb la 
llum exterior, pero la 
cova s'endinsa terra 
endins en dues gale-
ries d'uns 100 metres . 

Cingle i mar. (Foto: F. Deu) 

Sense desembarcar surto de !'atractiva cova i donant una volta a l'illa continuo 
resseguint el penya-segat que va perdent alc;ada fins arribar a la platja de Riells, 
trobant en el recorregut alguna petita illa o illot, als quals també dono la corres
ponent volta per contemplar totes les seves cares i alguns gavians (són com gavi
nes pero de tamany més gran, també en diuen les rates de l'aire, dones entren 
forc;a quilometres terra endins, per cercar menjar en els abocadors) que reposen 
al seu damunt. 

La travessia esta resultant forc;a atractiva i amb una solitud embriegadora 
que reconforta l'esperit, !'amplitud del mar, sense obstacles ni gairebé altres em
barcacions en aquests dies de Setmana Santa (3 en tot el recorregut) em permet 
remar acompanyat tan sols de la remor del mar i el xiscle d'algun gavia que 
empr€m el vol des de les parets de l'espadat o d'alguna petita cala solitaria, tot 
contemplant les formes rocoses, les tonalitats de la pedra, l'escuma al xocar con
tra les mateixes i les escorreries que formen petits saltants d 'aigua. 

Seguint pel costat del bonic passeig marítim de !'Escala i les petites cales 
d'aquesta població marinera arribo a l'illa El Cargol, la qual deixo enrere per ar
ribar a les atractives platges d'Empúries, que resten unides a !'Escala per un bonic 
camí de ronda, el passeig del qual és molt recomanable. Davant les restes del 
Moll Grec dono la volta, rodejo les Muscleres Grosses, unes roques gairebé en
ganxades a la platja per un estret pont de sorra, tot contemplant les diferents 
tonalitats de l'aigua produi:des per les diferents profunditats del mar. La proxi
mitat deis Aiguamolls de l'Emporda, permet veure unes poques especies d'aus, 
entre les quals sois reconec el corb marí i l'anec de coll verd, finalitzant l'excur
sió marina al petit Port d'en Perris, a l'Escala, <<avui una simple pero formosa 
caleta>>, amb poc menys de dues hores. Ha estat una atractiva experiencia que 
recomano i que espero repetir ben aviat. Una sola mancanc;a . He trobat a faltar 
la maquina fotografica, per retratar el paisatge, junt amb unes boniques boires, 
esplendidament il·luminades, pero el risc de bolear per un cop de mar era massa 
gran per un aprenent com sóc. 

Francesc. Deu 



!PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONSI 
Maig de 1998 

1, 2 i 3 
10, diumenge 
15, divendres 
16 i 17 
23, dissabte 
24, diumenge 
24, diumenge 
30 i 31 
31, diumenge 
31, diumenge 
7 de juny 

Activitat 

Esquí de muntanya al Balaitous 
XI Caminada Popular de Castellar 
Reunió programació activitats 
Royo i Perdiguero 
Avene del Sant Ou 
Núria-Coma de Vaca-Queralbs 
Escalada a Montgrony 
Esquí de muntanya al Tapou 
Cicle Montseny: Puig Drau i Sull 
<<Netegem el nostre entorn•• 
Exc. a l'Era deis Enries 

Més informació a: 

Grup Les Dues Traces 
Tots els grups 
Grup de Muntanya 
Grup Les Dues Traces 
Grup d'Espeleologia 
Grup Anar-hi Anant 
Grup d'Escalada 
Grup Les Dues Traces 
Grup de Muntanya 
Noticiari del Centre 
Grup Anar-hi Anant 

TENIM NOTÍCIA DE ... 
Caminades Populars i altres: Dia 3: Caminades a Avia, Pont de Vilomara, 

Sant Feliu Sasserra i XIX Lletissonada a Sant Esteve d'en Bas. - Dia 9: VII 
Pujada a peu Castelló-Sant Joan de Penyagolosa (63 km). - Dia 10: Caminada 
de Gironella, XI Cursa de l'Alba a Montserrat i VII de Castellfollit de la Roca. -
Dia 17: A Berga i Súria. - Dia 24: A Manresa, Solsona i Colonies Baix Bergue
da. - Dia 31: Caminada a Sta. M. d'Oló i can Blanc i can Jofre. 

Altres activitats: Dia 9: II Competició d'escalada esportiva mixta UAB. 

ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES DE MAIG 

GRUP INFANTIL 
• Dia 10: Caminada Popular: participació en l'esmentada caminada. 
•Dia 31: <<Netegem el nostre entorn». El grup hi participa. Informa't. 

GRUP DE MUNTANYA 
•Dia 10: Participació a la XI Caminada Popular de Castellar. Itinerari: 

Castellar, serra de Pinós, can Cadafalch , font de Sant Jordi, fonts de l'Espígol i 
d'en Fullola, ermita de Les Arenes, sot de la Carda, sot del Guix, mas Olivet, 
Sant Feliu del Racó, can Juliana i Castellar. En total , uns 19 quilometres de re
corregut amb un desnivell aproximat als 300 metres. Per a més informació i ins
cripcions, consulteu el programa a part. 

•Dia 15: Reunió per a programar les activitats del Grup, a desenvolupar 
durant els propers mesas de juny a setembre. A un quart d'll del vespre, al lo
cal social. Oberta a tothom qui vulgui col·laborar. 

•Dia 31: Cicle Montseny (XXVIII). Ascensió al puig Drau i al Sull (Sui) . 
El Molar de Dalt és una important pagesia bellament situada en un pla herbat, 
des del qual es gaudeix d'una amplia perspectiva de l'itinerari a realitzar: El puig 
Drau, amb el seu aspecte feixuc i mastodontic , l'extens altipla de la Calma, la 



silueta atractiva del Sull , l'allargat turó d'en Cuc i el coll del Pou d'en Bessa. 
Itinerari: El Molar de Dalt, collet deis Llops , puig Drau, la Calma, el Sull, turó 
d'en Cuc, el pou d'en Bessa i el Molar de Dalt. Sortida: 7 del matí. Vocal: Baldomer 
Farera, telefons 93, 714.5453 i 93, 714.2676. 

GRUP ANAR-HI ANANT 
• Día 24: Travessa Núria-Coma de Vaca-Queralbs . Poseu-vos en contacte 

amb membres del grup. 

GRUP LES DUES TRACES, Esquí de muntanya al teu abast 
•Dies 1, 2 i 3: Balaitous (3 144), des de Hautes Pyrénées. Dif. *"* . 
•Dies 16 i 17: Royo i Perdiguero (3221), Alta Ribagorza. Dif.***. 
•Dies 30 i 31: Topou (3. 150), Hautes Pyrénées. Dif ** . 
Recordeu que les dificultats deis cims es mesuren amb més estrelles quan més 

dificil és. El maxim en !'escala que donem és de tres i la valoració va en funció 
del desnivel! a fer, la dificultat del trac;at en esquís tan de pujada com de baixa
da i de la dificultat del trac;at a peu en cas de que hi sigui. Per a més informació 
o per apuntar-vos a les sortides, trucar a Pere Estapé, tel. 93 , 714.8584 o Dani 
Sagrera 93, 714.5553 abans del dijous . 

GRUP ESCALADA 
•Dia 24: Montgrony (Ripolles). Escalada en una de les zones més encanta

dores d'escalada esportiva en calcari del Pirineu on la diversitat de vies i gradu
acions fa que cadascú pugui disfrutar del seu grau. Els interessats passeu dimarts, 
dijous o divendres pel centre. 

GRUP ESPELEOLOGIA 
•Dia 23: Avene del Sant Ou (Montgrony). Avene de dos pous d'uns 40 metres 

cadascun. És un avene amb poca formació pero amb un gran ambient en el pri
mer pou. Vocal: Dani Sagrera, tel. 93, 714.5553. 

GRUP DE FOTOGRAFIA 
El passat mes de marc; es va posar en marxa el XIIIe Concurs de Fotografia 

Anual, amb la presentació i veredicte de les fotos del primer trimestre de tema 
Lliure. El jurat va estar format per membres del Departament de Fotografia de 
les Agrupacions Narcís Giralt. Cal destacar la participació, el gran número de 
fotografies presentades i la qualitat de totes elles, que va fer que les puntuacions 
fossin molt anivellades. Les fotografies estaran exposades fins a principis del mes 
de juny. Els dies que es poden visitar són els dimarts i divendres, a partir de les 
10 de la nit. 

Relació deis participants i classificació del primer trimestre 
Primer classificat i guanyador: Lluís Latorre, amb 38 punts; 2n, E. Guardia, 

37; 3r, J. Mumbardó, 35; 4rt, R. Llorach, 34; 5e, S. Gómez, 34; 6e, F. Deu, 34; 
7e, T. Ballesteros, 33; 8e, Joan Muntada, 33; 9e, G. Díaz, 33; l Oe, M. Muntada, 
33; lle, J. C. Folch, 33; 12e, F. Vilaclara, 32; 13e, R. Martín, 32; 14e, J . Serra, 
32; 15e, J . Altimira, 31; 16e, A. García, 31; 17e, L. Muntada, 30; 18e, N. Genesca, 
29; 19e, Jaume Muntada, 29; 20e, C. Marabé, 29; 21e, M. Rosell , 29; 22e, F. Soto, 
29; 23e, J. Calsina, 28; 24e, G. Deu, 28; 25e, M. Gómez, 28; 26e, D. Sagrera, 27; 
27e, M. Berna!, 26; 28e, R. Esteve, 25; i 29e, J . M. López, amb 22 punts. 

Us recordem que el tema del segon trimestre és Núvols i Boires. El dia lí
mit per presentar les fotografies és el 26 de juny. 



Foto més puntuada del primer trimestre XIII concurs anyal, de Lluís Latorre 

Tenim informació del 1r Concurs de Fotografía << Els castells del país deis 
catars», organitzat per l'Associació Cultural <<ProHisPer>> i el Grup de Fotografía 
de Granollers. Per a més detalls us podeu adre<;ar a qualsevol vocal de fotogra
fía, els divendres de 10 a 11 de la nit. 

NOTICIARI DEL CENTRE 

NETEGEM EL NOSTRE ENTORN 
• Di a 31: VI Sortida col·lectiva conjunta amb membres de Serna per tal de 

netejar i conservar les rodalies del nostre poble que, enguany, tindra lloc a l'er
mita de la Mare de Déu de Les Arenes amb sortida, a les 8 del matí, de la pla<;a 
Major. Cal dur-se l'esmorzar. 

Aquest any la neteja pot considerar-se de tot el dia ja que l'organització, al 
migdia, obsequiara amb una arrossada a tots aquells que hi vagin a treballar i 
vulguin quedar-s'hi a dinar. Per aixo és indispensable que per tal de poder reser
var pla<;a pel dinar, s 'inscriguin previament com a maxim fíns el dia 28, a qual
sevol d'aquests núms . de telefon: 93, 714.4040, 93, 714.4951 i 93, 714.7305 de M. 
Rosa, Serna i CEC, respectivament. 

RESUM DE L'ACTA DE L'ASSEMBLEA ANUAL DE SOCIS CELEBRA
DA EL 27-2-1998 

Se celebra en segona convocatoria aprovant-se, en primer lloc, l'acta de !'an
terior assemblea. 

S'obvia, en segon lloc, el comentari d'activitats ja que aquestes són de tots 
els assistents ben conegudes. El tercer punt, relatiu a l'estat de comptes i caixa, 
de !'anterior exercici, !'explica el caixer; després de comentar-se'n alguns concep
tes, és aprovat. Per concordan<;a en l'aspecte economic, el president explica l'ad
quisició d'utillatge divers. 

El quart punt, relatiu al pressupost d'enguany, és també explicat pel presi
dent. Gracies a un increment de la subvenció de l'Ajuntament i a un ajut econo-



mic de «la Caixa>>, el pressupost es presenta equilibrat permetent, a l'ensems, in
cloure-hi la compra d'un deshumificador per la biblioteca i destinar una partida 
a publicacions separada de les despeses de butlletí. Després del natural comen
tari, és a provat. En el cinque punt, s'aprova, com és habitual , un increment de 
quota de soci pel proper any de 100 pessetes per soci. 

En el sise punt es llegeix, debat i comenta un escrit rebut dins el termini 
legal, procedent del soci senyor Jaume Torrens, en el qual propasa i posa en con
sideració de l'assemblea, unes propostes destinarles a comen9ar ja a preveure els 
actes que amb motiu del 50e aniversari de la fundació de l'entitat, previsiblement 
es facin, organitzar-ne una comissió de treball i, pressupostariament, dotar anyal
ment un fons de diners destinats a sufragar les despeses que l'esmentada cele
bració comportara. La proposta queda aprovada. 

En el sete i últim punt relatiu a precs i preguntes, s'anota una proposta de 
millora o substitució dels seients de l'auditori del local que queda sobre la taula; 
es propasa que el centre, vist l'increment que sembla ésser té !'escalada artificial 
a nivell local, que proposi a l'Ajuntament la construcció d'un rocodrom. I, finalment, 
que ja que al no ésser previst que n'hi hagi cap, no s'ha dotat pressupostariament 
cap partida al grup Les Dues Traces i que, per tant, si sorgeix alguna petita 
despesa, es consignara al capítol de Varis si l'assemblea ho aprova, com així és. 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DEL PASSAT MES DE MARQ 

GRUP INFANTIL 
Día 8: Ermita de Santa Agnes; An. i Al . Canturri , X. i S . Alavedra, J . i A 

Rovira, Al. i Ar. Vilatersana, O. i M. Papell i G. Torras. - Día 22: Un matí a 
Granera; G. Gómez, M. Caset, X. i S. Alavedra, An. i Al. Canturri, Ar. i Al. 
Vilatersana, M. Díaz, O. Papell, J . i A Rovira i J. Wallace. 

GRUP DE MUNTANYA 
Entorns de Castellar: Día 1: Vall d'Horta, Marquet de la Roca, font del Llor, 

Finestrelles, Queixal Corcat, carena dels Emprius, coll de Pregona, can Bros
sa i Vall d'Horta; M. D. Barrera, J. Bruix, P . Cardona, P. Carreras, J . Codina, 
M. Colomer, A. Falcó, G. Falcó, R. Falcó, M. García, M. Llonch, J. M. Lloret, A 
Lucas, T. Mañosa, C. Negro, X. Negro , B. Parera, D. Renom, F. Romagosa, C. 
Serrats, J. Sors, J. Torrens, M. Torrents, P. Valverde, R. Vila i C. Vinaixa. - Día 
6: Era d'en Petasques, drecera al Puig de la Creu, coll Roig, les Fonts Altes de 
Canyelles, Sot del Fuió, Sot de Goleres i Castellar; A M. Palleja i J. M. Torras. 
- Día 8: Castellar, camí Jeies, Catafau, Alzina Bailadora, Puig de la Creu, Cas
tellar; J . Bruix i P. Carreras. - Día 12: Serra de l'Obac: l'Alzina del Sal-lari, 
font de la Pola, Alzina del Vent, font deis Traginers i Alzina del Sal ·lari ; R. 
Canturri, P. Cardona, E. Farré, J. Sas i P. Vives . - Día 18: El Marquet de la 
Roca, camí del Pas de !'Escaleta, el Balcó de les Fogueroses , canal dels Avella
ners, la Roca Encavalcada, el Palier, l'Abadessa, canal i font del Llor i el 
Marquet; J . M. Torras junt amb 8 companys del C. M. de Terrassa, i el Corb. 
Día 19: Castellar, Plec deis Llibres , La Mola, font Soleia, coll de Grua, Fonts 
Calents i Castellar; M. Germa. - Día 22: Castellar, Sant Jaume de Vallverd, Sant 
Lloren9, Sant Feliu de Vallcarca, Castell de Pera, Les Arenes i Castellar; M. 
Llonch, M. Torrens, J. Camps, T. Pascual, M. D. Barrera, O. Camps i M. Pascual. 
Castellar, font del Canadell, Tres Pins, Catafau, camí Canyelles i Castellar; J . 



Bruix, P. Carreras i P. Vives. - Dia 26: Serra de l'Obac: Alzina del SaHari, 
Graons de Mura, Hospital de Sang, Alzina d'en Norbert, Cova del Racó Gran, font 
de la Pola, Turó de Tres Creus o de la Pola, Avene de Castellsapera i Alzina del 
SaHari; R. Canturri, P. Cardona, J. Sas i P. Vives. - Dia 31: Sant Julia d'Al· 
tura, font deis Capellans, font Improvisada, torrent de Ribatallada, fonts del 
torrent de Gotelles (dit de Botelles), can Salas i Sant Julia; A. M. Palleja i J . M. 
Torras. 

Altres excursions: Dia 8: Riells del Fai, torrent de Puigfred, Sant Pere de 
Bertí, Puigdescal~ (854), l'Ollar i vall de Ros; T. Mañosa, J. M. Martí, J . Torrens 
i R. Vila. - Dia 15: Velodrom d'Horta, Torre Marquesa, Mirador Gispert, font 
Groga, font Budellera, camí Tibidabo, font del Borni, font Groga, camí Marató 
Collserola i Velodrom Horta; F. Romagosa, J. Bruix, P . Carreras, J . Sors, P. Vi
ves , R. Vila, B. Farera, R. Gil, J. Torrens, M. T. Datzira i J. M. Lloret. - Dia 
22: Cicle Montseny (XXVII); matinal a Sant Miquel deis Barretons; M. García, 
V. Soto, E. Bravo, M. Sidon, l. Ferré, J . Torrens, R. Vila, l. Cabedo, T. Mañosa, 
P . Cardona, C. Vinaixa, J. Ribalta, M. Matas, J . Xaubet, M. Puig, J. Muntada, 
V. Gandia, T. M. Datzira i B. Farera. - Dia 29: Regió d'Agulles (Montserrat); 
can Ma¡;:ana, la Portella, coll de les Bessones, coll d'Agulles, coll Llera-Monja-Bisbe, 
Pas del Dit, font de l'Esllavissada, coll de Port, la Cadireta, coll de Guirló i can 
Ma¡;:ana; J . Torrens, l. Cabedo, P. Cardona, J. Bruix, P. Domínguez, J. M. Gandia, 
V. Gandia , J . M. Martí, B. Farera, F . Romagosa, D. Renom i R. Vila. 

Puigdescal~ (Sant Pere de Bertí). Des d'aquí es veuen <<Els Cinc Cims•• 
que integren el recorregut de la prova de resistencia del mateix nom. 

(Foto: J . M. Martí) 

CAMINADES 1 MARXES 
Dia 1: 1 Marxa Popular de la vila del Vendrell, al Baix Penedes; A. M. 

Palleja, M. Germa, J . M.Torras i F . Valls. - Dia 8: XVIII Marxa al santuari 
d'Argimon, des de Riudarenes (la Selva); M. Germa i J . M. Torras. - Dia 15: 
XI Caminada Popular d'Artés, al Bages; l. Cabedo, V. Gandia , M. Germa i J. M. 
Torras. - Dia 22: 1 Marxa Popular de Martorell de la Selva; A. M. Palleja, M. 
Germa i J . M. Torras. - Dia 29: XIX Marxa de les Ermites, de Lloret de Mar; 
M. Germa i J. M. Torras. 



ESQUÍ DE MUNTANYA 
Dia 1: Puigmal per 

Er; M. Homet, J. Soriano 
- Pie Negre d'Envalira; 
J. Llobet, Ll. Barrios, M. 
Boqueras, M. Carreras, P. 
Estapé i 35 companys de 
Les Dues Traces. 

Dia 15: La Cabaneta 
(Andorra) per la vall 
d'Incles; M. Llobet, J. 
Llobet, M. Carreres, Dani 
i 27 companys més de 
Dues Traces. 

Dies 28 i 29: Garmo 
Negro (3051) per Panti
cosa; P. Estapé, M. Carre
res, J. Llobet, M. Llobet, 
Dani i 12 companys de 
Dues Traces. 

GRUP ESCALADA 

Grup de participants a l'anada inaugural de la font 
de la Bardissa i font deis Horts de Coll Monner 

efectuada el día 21 de desembre proppassat. 
(Foto: J. Muntada) 

Dia 8: Vilanova de Meia: Escalada esportiva al Contrafort de la roca deis 
Ares; M. Homet, J. Soriano, C. Ventura, R. García, J. Homet, E. Soriano, N . 
Castellano. Via Tarrega~ Joan Llobet, Jose i Dani. 

Dia 20: Tarredets: Via CADE (fins la falsa feixa); R. Aimerich, Jose, Martí 
i Dani. - Dia 21: Gorro Frigi (Montserrat) Via Badalona; J. Soriano, M. Homet, 
N . Gili i Jose. Turons del Serradet deis Marges, damunt l'agulla del mateix 
nom, a Collbató; descens del torrent dels Capitells; J. M.Torras , junt amb M. 
LLu!sa i J . Nubiola, de la Trepa Bruquetana. - Dia 22: Agulla de l'Arbret: 
(Montserrat) Aresta Brucs ; C. Ventura, J. Soriano, R. García, Tx. Homet, N. 
Castellano, N. Gili, J. Homet, J . Avellaneda, M. Llobet, Jose i Dani. - Dia 28: 
Escalada a vies de cinc llargs a la zona de Can Jorba <<Montserrat Sud>>; J. 
Soriano, Tx. Homet, N. Gili i Jose. 

GRUP ESPELEOLOGIA 
Dia 14: Avene d'en Sendo: (-23) Serra de l'Obac; M. Sagrera, R. García, N. 

Castellano, C. Ventura, N. Gili, Jose i Dani. 

ESQUÍ 
Día 4: Esquí a La Molina; J. Barbera, P. Cardona, J . Llinares i J . Pobla. - Dia 

19: Esquí a Pas de la Casa-Grau Roig; P. Cardona, E . Moran i M. Muntada. 

ALTRES ACTIVITATS 
Dia 2: Acabar acondicionament Fonts Altes; P . Cardona, V. Gandia, F. 

Guasch, G. López i J . Sors. - Dia 6: Treballs d'acondicionament de la font de la 
Clota; P. Cardona i J . Sors. 

Dia 13: Treballs d 'acondicionament font de la Clota; P. Cardona, F . Guasch 
i J . Sors. - Dia 19: Neteja de camins a la carena de la Muntada (Vall d'Horta). 
Itinerari Ruta de le:? Ermites; J . Sors i J . Torrens. - Dia 20: Treballs d'acondi
cionament font de la Clota; P. Cardona i J. Sors. 



· ·:' !'rlmeres marques 
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· 1 al mlllor preu 

FABRICACIÓ 
DE MATERIAL 
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Carrer Barcelona, s/n. 
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CASTEllAR DEL vi'U.Es 

Propa Domestic Industrial 
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Telefon 714 55 71 

venem ) 
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STOf' 
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Tel. 714 28 74 



S'ha fet molt de camí per part de 

tots . A la Caixa de Sabadell ens 

enorgullim de participar des de fa 

139 anys a la vida activa del país fent 

camí en el servei a la comunitat. 

Al seu servei a: 

L'excursionisme és, a 

casa nostra, una 

tradició arrelada . Les 

entitats excursionistes 

com el Centre 

Excursionista de 

Castellar tenen un lloc 

important dintre la 

nostra societat perqué 

reflecteixen una 

manera d'entendre les 

relacions entre 

persones. 

Cra. Sentmenat, 38 
Tel. 714 49 98 Q Caixa de Sabadell 
Barcelona, 46 
Te1.7146411 
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