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Rabassola. És un bolet de primavera, exceJ.lent comestible. Enguany, fins el 
moment present, per les nostres contrades, gairebé no se n'ha trobat 



AGRAIMENT 

Una vegada conclosa la segona edició de la Ruta de les Ermites, voldríem 
trametre uns mots d'agralment a tates i cadascuna de les persones i enti
tats que varen aportar el seu suport i col-laboració a fi que la prava es po
gués desenvolupar amb normalitat i rigor. 

Potser molts deis participants no ho varen percebre, pero cal fer esment 
que per aconseguir que el complexe mecanisme que comporta un acte d'a
quest tipus funcioni , és imprescindible reunir i aglutinar el treball de mol
tes persones que, durant varíes hores i en els distints ambits de la prava, 
ofereixen el seu esfor9 amb una gran voluntat i admirable esperit de servei. 
Pel centre, poder disposar i mereixer l'ajut d'aquest nombrós estol de bons 
col-laboradors és un motiu de sana satisfacció. 

Per aixo cal remarcar-ha públicament, ací, en el butlletí i en un lloc des
tacat, perque el fet ho requereix. De vegades, amb un cert sentit de l'humor 
pero no exempt de realisme, ens haureu sentit comentar que <<Sense una bona 
orquestra no hi ha un bon hall». 1 aquest simple i elemental raonament el 
varem poder veure i contrastar el passat dia 26 d'abril, reflexat com en un 
espill, en el . decurs de la Ruta de les Ermites. Sense adonar-nos-en, tots 
junts havíem compartit el mateix camí, pero la vostra presencia va alleuge
rir el llast de la dura travessa transformant-la en un placid itinerari que 
donava a coneixer, a tothom, Castellar i les pinzellades del romanic que en
cara conserva el rodal vallesa. En resum, una labor -callada i anónima-, 
que justifica la nostra millar gratitud i felicitació. 

Grup de Muntanya del Centre Excursionista de Castellar 
Abril de 1998 

Rl íA DE l ES ERMITES 

Reproducció fotografica parcial de la imatge que figura a la majolica que es 
lliura com a record de participació a tots els que prengueren part de la 

11 Ruta de les Ermites i la finalitzaren 



4rt CINTURÓ 
ARA QUE JA EL TENIM A SOBRE 

Polemic. Més de cinc anys de campanya en contra, més de 200 entitats de la 
zona adherides, mobilitzacions, concerts, excursions, estudis, debats ... fan que com 
a mínim es pugui considerar el projecte del 4rt Cinturó com a polemic. Pero la 
controversia no ha estat suficient no ja per a paralitzar el projecte, sinó simple
ment per evitar que les administracions obviln totalment el debat amb la ciuta
dania sobre les necessitats de l'autovia i el seu impacte a la zona. Ni tan sois 
s'han dignat a justificar el seu punt de vista amb raons ciares, sistematiques, ben 
estudiades i provades . 

Normalment, en aquests casos, el conflicte es planteja entre una suposada 
logica de la competitivitat, basada en criteris economicistes (creixement economic, 
atreure inversions .. . ) i la logica de la sostenibilitat, que considera que la primera 
condueix cap a una creixent submissió de les persones i els recursos al capital 
privat tot augmentant-se les injustícies socials i el deteriorament del medi. Amb
dues concepcions estan enfrontades, per tant, en la percepció de quines són les 
«necessitats» que cal satisfer. 

En aquest cas, pero, el debat es planteja en termes molt diferents degut, 
precisament, a 'la despreocupació per part de la versió oficial de justificar la cons
trucció de l'autovia. De fet, sembla talment que primer s'hagi decidit tirar enda
vant el projecte ja establert als anys setanta i després se n'hagin buscat unes 
justificacions, sempre expressades d'una forma molt general i vaga. 

En aquest sentit, es fa pal·les que per solucionar la comunicació comarcal, 
abans d 'una autovia que ens fragmenti la comarca en dos, la solució raonable passa 
per una millora i aprofitament al maxim de !'abandonada xarxa de carreteres 
existents i, alhora, per un potenciament d'un servei eficac;: de transport coJ.lectiu 
dins la comarca. 1 pe! que fa a la funció de comunicació nord-sud cap a l'Estat 
frances, quina necessitat hi ha d'una autovia paraJ.lela a !'autopista A-7 i a pocs 
quilometres d'aquesta? Per que no es planteja millorar la funció de l'A-7 tot su
primint els peatges? No és l'eix transversal un itinerari alternatiu que comunica 
l'Estat frances amb el centre peninsular? 

· Fins i tot acceptant la seva definició de <<necessitats>> la construcció del 4rt 
Cinturó esdevé absurda. Per que no hi ha voluntat de fer un estudi per saber 
quins són i com es concreten les suposades necessitats al llarg del trac;:at? Per 
que no s'estudien les diferents estrategies possibles per fer-hi front i les conse
qüencies de cadascuna d'elles tot tenint present les propostes alternatives al 4rt 
Cinturó? Per que s'evita totalment el debat? Quins són els autentics motius d'a
questa irresponsabilitat i a qui li deu interessar? 

ELS CENTRES EXCURSIONISTES 
1 EL 4rt CINTURÓ 

Molts deis centres excursionistes, muntanyencs o d'escoltisme d'aquestes co
marques (Sabadell , Terrassa, Granollers , Sant Cugat, Cardedeu, Sant Celoni, 
Abrera ... ), s'han adherit a la campanya en contra del 4rt Cinturó. Per que? Dones 
primerament perque com a entitats que sorgeixen de la propia societat civil con
sideren que no se les pot marginar de l'ambit de decisió polític, especialment quan 
es trata de decisions que afecten el nostre entorn, ei nostre futur, la qualitat de 
vida general i la de les generacions futures. 



En segon lloc, perque tal i com la historia de les entitats excursionistes de
mostra, no tan sols ens interessa coneixer l'entorn i fruir-ne, sinó també vetllar 
per la seva conservació i millora. Així, la irreversible perdua de bona part dels 
espais forestals i agrícoles que resten a la perireria metropolitana (per ocupació 
o fragmentació), la incidencia directa sobre els pares naturals del Montnegre i el 
Corredor, el Montseny i Sant Llorenc;: del Munt i Serra de l'Obac, la barrera per 
les migracions de fauna, la modificació de cabdals dels rius, contaminació atmos
rerica i acústica, destrucció de jaciments arqueologics .. . són només alguns dels 
elements explicitats en un estudi preliminar encarregat del propi ministeri . 

En el nostre cas , qui es creu que !'impacte sera mínim quan !'autovía ens 
vindra travessant el hose de Can Deu, creuant per sobre del Ripoll i passant per 
la zona arbrada de Togores? Finalment sí que potser quedarem engolits per con
tinu urba metropolita. 

1 també, no cal oblidar, l'ús actual d'aquests espais per part dels centres 
excursionistes per funcions educatives i de lleure. Quants hauran d'anar a bus
car espais oberts en llocs més allunyats i així més aliens? 

Com a centres excursionistes no en podem restar al marge. El silenci em
marcat dins d'una falsa neutralitat ja sabem a qui beneficia. 

En aquests moments ja s'ha fet públic l'estudi informatiu d'un tram del tra
c;:at, i la seva construcció pot ser imminent. El ferm posicionament i la mobilitza
ció a partir d'ara, per tant, seran decisius per aturar al 4rt Cinturó d'una vegada 
per totes. 

-Recordeu: diumenge, día 14 de juny, al matí, manifestació a Terrassa 
per aturar definitivament el 4rt Cinturó (dos quarts de ·12, estació de Renfe). 

-1 sapigueu que s'ha publicat el GR-97, sender de gran recorregut deguda
ment senyalitzat que va del Tordera al Llobregat tot passant pels paratges natu
rals per on ha de travessar el 4rt Cinturó. 

Joan Avellaneda 

!PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS I 
Juny de 1998 

6 i 7 
7, diumenge 
13 i 14 
14, diumenge 
14, diumenge 
14, diumenge 
19, divendres 
20, dissabte 
20 i 21 
21, diumenge 
26 al 30 
27 i 28 
28, diumenge 
2 al 12 de juliol 
4 de juliol 
4 i 5 de juliol 

Activitat 

Esquí de muntanya: Pie del Medio 
Excursió a l'Era dels Enries 
Esquí de muntanya: Aneto 
Matinal a la Serra de l'Obac 
Excursió pel Ripolles 
Escalada a la Castellassa 
Diapositives: Esquí de muntanya 
Dinar de germanor 
De Sant Celoni a Sant Pol de Mar 
Travessa del Montseny 
Ruta d'Estiu 
<<Anem a fer un 2 ... mts•• 
Circuit per la Serra de Mogrony 
Ruta d'Estiu 
<<Nit d'Estels •• 
Travessa Núria-Toes 

Més informació a: 

Grup Les Dues Traces 
Grup Anar-hi Anant 
Grup Les Dues Traces 
Grup Infantil 
Grup de Muntanya 
Grup d'Escalada 
Grup Les Dues Traces 
Grup Les Dues Traces 
Grup Pre-juvenil 
Grup de Muntanya 
Grup Pre-juvenil 
Grup Infantil 
Grup de Muntanya 
Grup Juvenil 
Grup Infantil 
Grup de Muntanya 



TENIM NOTÍCIA DE ... 
• Caminad es Populars: Día 7: Cardona, Pobla de Lillet i Puigcerda. -Día 

14: Port del Comte. -Día 21: Vilada, Baga i Castellar de NHug. Caminad es Noc
turnes; -Día 13: Balsareny, Polinya-Montserrat i Prats de Llur;anes. -Día 27: 
Puig-reig. -Día 7: XVII Aplec Excursionista de Veterans de Catalunya, a Matará. 
-Dies 14 i 28: Ral·lis d'Alta Muntanya a Porté Puymorens i Circ de Baiau, resp. 

•XII Aplec a l Santuari Ecologic del Castell de Gallifa. Programa d'ac
tes. - Dissabte 6: Repic de Campanes. Encesa de l'enllumenat del Santuari i Xer
rada sobre el nostre sistema solar a carrec de l'expert Mn. Joan Vallicrosa. -
Diumenge 7: A les 11 del matí, Concentració sota la carpa de l'esplanada, encetant 
els actes lHble. Conseller de Medí Ambient Sr. Joan Ignasi Puigdollers i missa pre
sidida per Mn. Dalmau, amb la coral <<Veus del Poble de Sta. Oliva». A les 12: Ac
te d'homenatge a l'escriptor Ferran Canyameres, Sardanes, dinar pícnic i cremat. 

ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES DE JUNY 

GRUP INFANTIL 
• Día 14: L'Obac, Casa Nova-Casa Vella. És una matinal per la Serra de 

l'Obac; passarem per les dues cases (la nova i la vella), entre d'altres llocs . Sor
tirem a les 8 del centre, en cotxes particulars. Vocals : Ricard Canturri i Guillem 
Díaz. Telefon 93,714.2554 i 93,714.8295. 

Casa Vella de l'Obac 

PER ERROR a la portada de !'anterior butlletí es consigna la paraula faig, 
quan realment la que havia de dir era cast a n yer. Us en demanem disculpes. 



• Di es 27 i 28: Anem a fer un 2 . .. mts. Cap de setmana al refugi de Cap 
de Rec (La Cerdanya). El diumenge anirem a fer un cim . Informa't al telefon 
93 ,714.8295. Places limitarles. 

• Día 4 de juliol: Nit d'Estels. Sortida nocturna a l'ermita de la Mata on 
l'Agrupació Astronómica de Sabadell ens fara una descoberta dels espais celestes 
(dins la programació <<Vi u el Pare>>). Sortirem a les 9 del vespre del centre, en cot
xes particulars. Caldra portar roba d'abric, lot i, qui tingui binocles, que els porti . 

GRUP PRE-JUVENIL 1 JUVENIL 
•Dies 20 i 21: Sortida final de curs de cap de setmana. De Sant Celoni a 

Sant Pol de Mar travessant el pare natural de Montnegre-Corredor. 

RUTES D'ESTIU (Obert a tots els nois i noies que ho desitgin): 
Grup Pre-juvenil (de 12 a 14 anys) : del 26 al 30 de juny. Travessa per les 

Valls d'Andorra, aprofitant els nombrosos refugis lliures de la zona. 
Grup Juvenil (de 15 a 17 anys): del 2 al 12 de juliol. Travessa per la Vall 

d'Aran (de la boca sud del túnel de Viella fins Esterri d'Áneu, passant pel Montar
to). Atenció: reunió de pares per a les dues rutes el dijous, dia 18 de juny, a les 
10 del vespre, al local social. 

GRUP DE MUNTANYA 
•Día 14: Excursió d'alta muntanya al Ripolles. Itinerari: Tregura de Dalt 

(1380), castell dels Moros, callada de Font Lletera, coll deis Tres Pies, Puig de 
Balandrau (2579) (vertex geodesic), Serra de la Canya, Puig Celberís o Cerverís 
(2202), serra de Maianell, riera de Tregura, Tregura de Dalt. Desnivells: 1.300 me
tres de pujada. Rores: 5 efectives de camí. Despla<;ament en cotxes particulars. 
Telefon 93,714.5542. 

•Día 21: Travessa del Montseny. Itinerari : Montseny (522), corral d'en 
Rovira, corral d'en Deumal, coll Sesbasses, Turó de l'Home (1707), Les Agudes 
(1703), els Castellets , Pla d'en Mon, Sant Mar<;al (1090), coll Pregon, Matagalls 
(1699), Coll Formic (1145). Desnivell: 1800 metres de pujada. Rores: 6 efectives 
de camí. Despla<;ament en cotxes particulars. Sortida de notable duresa degut als 
forts desnivells a superar. Retorn previst per a les 2 de la tarda. Vocal : Jaume 
Torrens. Telefon 93,714.5542. 

•Día 28: Circuit per l'Est de la Serra de Mogrony. Sortida de tot el día. 
Des del Santuari (1300), ascensió a coll Pan (1700) i davallada per la vessant 
Nord cap al Pla deis Prats (fonts i avet singular), el Baell i coll de Grats, sobre 
la Vall de Ribes, on dinarem. Tornada gens accidentada al Santuari pel coll de 
la Pardinella. Són unes 6 hores de camí amb borres vistes . 

Sortida a dos quarts de 7 del matí, en cotxes particulars (es prega confirmar 
la participació: Josep Manel, tel. 93,714.7992). Tornada entre les 6 i 7 de la tarda. 

•Dies 4 i 5 de juliol: Travessa Núria-Toes. Vocal: Jaume Torrens, telefon 
93,714.5542. 

Travessa Sant Miquel de Cuixa - Sant Lloren¡; prop Baga 
Alt Ruta Transpirinenca 

En el decurs del proper mes d'agost esta previst dur a terme, íntegrament i 
per primera vegada, aquesta dura travessa d 'alta muntanya. És un bellíssim re
corregut de cent tretze quilometres que enlla<;a les valls de Llitera (Conflent) amb 
la de Bastareny (Bergueda), seguint tota la serralada pirinenca des de la Pica 
del Canigó fins al Puigllan<;ada, passant per les Esquerdes de Roja, puig de Bas
timents, pie de l'Infern, Puigmal i altres de menys importancia. 



Gracies al suport del Centre, aquest itinerari es presenta ara descrit de 
forma senzilla pero acurada, dignament impres en un opuscle. És el fruit i el punt 
culminant d'un llarg procés d'estudi i preparació, dirigit a poder retre un home
natge a l'inoblidable Koldo Basterretxea, el quart president del Centre Excursio
nista de Castellar, que anys enrera, amb un entusiasme indescriptible, fou el 
veritable artífex, impulsor i promotor d'aquesta travessa. 

GRUP ANAR-HI ANANT 
•Dia 7: Era deis Enries (serra de l'Obac) . Consulteu als vocals del grup. 

GRUP DE FOTOGRAFIA 
Us recordem que el tema del segon trimestre del XIIIe Concurs Anual de 

Fotografia és Núvols i Boires. 
El divendres 26 de juny s'acaba el termini per presentar les fotografies. Les 

corresponents cartolines les podeu passar a recollir al local social. El veredicte 
públic sera el dimarts dia 30, a les 10 del vespre, a carrec de membres del De
partament de Fotografia de les Agrupacions Narcís Giralt. Tots els participants 
sou convidats a assistir-hi . 

Les fotografies presentades el primer trimestre estaran a la vostra disposi
ció a partir del dia 12 de juny, els dimarts i divendres de 10 a 11 del vespre. 

Us informe'm del XIX Concurs de Fotografia de Sant Joan Les Fonts. El ter
mini d'admissió és el 17 de juny. Tenim les bases. 

GRUP LES DUES TRACES. Esquí de muntanya al teu abast. 
•Dies 6 i 7: Pie del Medio (3.346 metres) . Alta Ribagor~a. Desnivell: 1.476 

metres . Dificultat: ***. 
•Dies 13 i 14: Aneto (3.404 metres) . Alta Ribagor~a. Desnivell : 1.543 me

tres. Dificultat: ***. 
• Dia 19: A les 10 del vespre al centre es passaran (de manera informal) dia

positives d'esquí de muntanya de la temporada 98. 

La Castellassa i els seus entorns 



• Dia 20: Dinar amb tots els companys de Dues Traces. Els interessats 
poseu-vos en contacte amb el Dani o el Pere Estapé. 

GRUP ESCALADA 
• Dia 14: Pujada a la Castellassa de can Torras: Per acabar la tempora

da de sortides en volem fer una on tothom qui és escalador o no essent-ho sem
pre li ha fet gracia pujar a l'agulla més popular per la gent del centre, pugui fer
ho. Tates aquelles persones interessades en pujar-hi cal que es posin en contacte 
els dimarts, dijous o divendres, amb qualsevol dels activistes del grup d'escalada 
del centre. Així dones , ja ho saps, si sempre t'has mirat la Castellassa des de 
baix i et pica la curiositat de veure com es veu el Món des del seu cim, no perdis 
l'oportunitat: el Grup d'Escalada t'hi pugem. Quants més serem, més riurem! 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DEL PASSAT MES D'ABRIL 

GRUP INFANTIL 
Dia 5: La Roca Encavalcada; G. Muntada, Al. i An. Canturri, Al. i Ar. 

Vilatersana, C. Díaz i O. Papell. 

Grup Infantil 

GRUP DE MUNTANYA 
Entorns de Castellar: Dia 2: Castellar, Alzina Bailadora, coll Roig, Puig 

de la Creu, font del Gurri, font de les Fagines, can Montllor i Castellar; P . 
Cardona, J. Sas i P . Vives. - Dia 5: Castellar, can Casamada, can Torrents , can 
Vilar, Togores, can Santpere i Castellar; J. Bruix, P. Carreras i P. Vives. El 
Marquet, coll Gavatx, canal de la Ravella, coll de la Morella, Roca Encavalca
da, canal del Paller de les Fogueroses , canal del Llar, collet del Llar, variant Fines
trelles, font del Llar, camí coll Gavatx i El Marquet; R. Vila i J. Torrens. - Dia 
10: El Girbau, La Mola i retorn; J. Bruix, P . Carreras i P. Vives. Vall d'Horta, 
Maquina de Tren, Font del Llar, Queixal Corcat, Cava dels Emboscats, coll d'Eres , 



Roca Encavalcada, Morral del Drac, La Mola, camí de la Senyora i Castellar; 
J. M. Rodri, M. Llonch, A. Pascual, D. Barrera, M. Vendrell, J. Casajuana i F. 
Valverde. Castellar, santuari de la Mare de Déu de la Salut i retorn; R. Bermúdez, 
M. Olivé, N. Sors i J. Sors. - Dia 13: Castellar, can Casamada, la Salut, ca n'Amet
ller, La Soleia, can Santpere i Castellar; J. Bruix i P. Carreras. - Dia 16: Cas
tellar, Turó del Pi Gros, Font Fargues, can Fruitós, can Cisa, Sant Miquel de l'Arn, 
Roure Gros, Gorg d'en Pelachs, Turó de la Torre Roja, font del Xec, can Sanosa, 
coll deis Rossinyols, can Montllor, can Padró i Castellar; R. Canturri, P. Cardona 
i P. Vives. - Dia 19: Castellar, font Canadell, Torrent Mal, Castellet, Alzina 
Halladora, Fonts Altes i Castellar; J. Bruix, F . Romagosa, P. Carreras i P. Vives. 
Sant Lloren~ Savall, can Sallent de Gallifa, Sant Sebastia de Montmajor, 
Guanta i Castellar; J. Sors. - Dia 20: can Pages, Molí de Mornau, torrent de 
Ribatallada, Molí d'en Busquets, can Barba i Castellar; J . Palleja i J . M. Torras. 
Castellar, Puig de la Creu, Castellet, Sant Sebastia de Montmajor, Mare de Déu 
del Grau, S. Mare de Déu de l'Ecologia, Sant Jaume de Vallverd i Castellar; 
I. Cabedo i J . Sors. - El dia 26 es va celebrar la 11 edició de la Ruta de les 
Ermites. Deis 280 participants que prengueren la sortida, n 'arribaren 249; vol 
dir aixo que només es retiraren 31. - Dia 30: Torrent del Plans, Gallifa, canal 
de Sant Sadurní, collet de Sant Sadurní, Sant Sadurní de Gallifa, Sobregrau i 
Torrent deis flans; R. Canturri, P. Cardona i P. Vives. 

Altres excursions. Dia 5: IX Castellar a Montserrat; F. Soto, E. Bravo, 
M. Soto, M. García, J. Torres, A. Catalán, F. Peñalbert, I. Castro, J. Pérez, M. 
Ángel, N. Cata, G. Ortiz, J . López, P. Pérez, M. García, M. Marca, Marga, Soler, 
M. Sabat, M. Sidon, I. Ferre, Ll. Vendrell, O. Vendrell, U. Gómez, A. Abad, J . 
Termes, J. M. Rodríguez, M. Llonch, J . Camps, M. Torrens, M. Pérez, V. Gatell, 
R. Rue, J. Segarra, Q. Rubio, M. Casajuana, T. Pascual, L. Barrera, F. Barrera, 
J . Pascual, D. Hernández, J . M. Torras, A. Palleja, T. Casajuana, P . Valverde, P. 
Ortega, O. Ortega, X. Simón, A. Garrido, M. Munill, N. Cusido, A. Renom, C. 
Galicia, T. Moya, Noelia, T. Castillero, J . Castillero, X. Castillero, O. Xalabar
der, Sóle, A. Lucas, J. Codina, O. Marcos, C. Martínez, M. Cusidó, I. Hernández, 
J. Cortés, A. Hurtado, Llogari, J . González, P. Ruiz, J. Ruiz, J. Rus , M. Santos, 
C. Sellés, A. Puig, P. Ramírez, J. Masaguer, C. Bonpel, J . Cortés, M. Sallent, M. 
Manyalich, J . Manyalich, M. Cladellas, M. Manyalich, T. Pérez, M. Vendrell i J . 
Casajuana. Total participants: 88 persones i 1 gos. El participant més jove va ser 
un nen de 9 anys, i el més gran tenia 72 anys; una participant de 16 anys hi ha 
participat 7 vegades. Alt Emporda: - Dia 6: Port de la Selva, mas Puignau, 
cim Puignau (203), cala de la Galera, cala de Talabre, mas Puignau i Port de 
la Selva. - Dia 7: coll deis Frares , coll de l'Ossetera, coll de Taravaus, coll de 
Rumpisó, pla de Ras, Puig de Querroig (671) i retorn. - Dia 8: Port de la Sel
va, Punta de la Creu, cala Tamariu, Cap Mitja, Cala Cativa, Cala Fornells i 
retorn; tates tres excursions per P. Cardona i C. Vinaixa. - Del 9 al 13: Ruta 
pel Priorat (GR 7.4); passant pels pobles de Porrera, Falset, Bellmunt, Lloa (el 
mig del món), Gratallops, Torroja, Vilella Alta, Scala Dei, Cornudella; R. Gaete, 
M. Llobet, E. Soriano, J . Soriano, T. Homet, R. Homet, M. Sagrera, C. Ventura, 
R. García, N. Gili, Jose i Dani. - Dia 12: Ascensió al Bassegoda (1.3 10); Pont 
d'en Roca, Santa Maria d'Agulles, coll de Riu, coll de Bassegoda, puig de Bassegoda, 
corral de Principi, coll Roig, Sant Aniol d'Aguja, gorja Citro, pont d'en Roca; R. 
Antúnez, J. Pons i 4 companys de la UES. - Dia 18: Santa Maria de Meia, coll 
d'Orenga, el Castellet de Dalt, coll de les Comes, ermita i refugi de Sant Mamet 
(1.392), Sant Bartomeu de la Vall d'Ariet, formatgeria de Clua, per A. M. Palleja 
i J . M. Torras , junt amb 19 companys de !'Hospital de la Vall d'Hebron. 



CAMINADES 1 MARXES 
Dia 10: Caminada de Cal Bassaes, a Gironella; A. M. Palleja, M. Germa i 

J. M. Torras.- Dia 11: Caminada de la Vall de Lord, a Sant Llorenr;: de Morunys 
o dels Piteus; M. Germa, J. Ollé, J. M. Torras i F.Valls (també hi participaren 
altres castellarencs/ques). - Dia 13: Caminada de Monistrol de Calders; A. M. 
Palleja, M. Germa i J. M. Torras. - Dia 19: Caminada pel Pare del Garraf; 
des d'Olivella; J. M. Torras . Caminada deis Hostalets de Balenya; l. Cabedo, 
F. Valls i M. Germa. - Día 26: Caminada popular de Puig-reig; M. Germa. 

ESQUÍ DE MUNTANYA 
Dies 4 i 5: Pie Xemeneies (2.826 m); Ll. Barrios, M. Carreras, Dani i 11 

companys de Dues Traces. - Dies 18 i 19: Montarto (2.830 m ); J. Llobet, Ll. 
Barrios, M. Boqueras, M. Carreras, J. Martínez, P . Estapé i 14 companys de Dues 
Traces . 

ESQUÍ 
Día 20: Esquí alpí a La Masella; J. Altimira i P. Cardona. 

GRUP D'ESCALADA 
Dia 5: Vj.lanova de Meia: Escalada esportiva al Contrafort de la Roca dels 

Ares; Caries, Roser, Núria i Jose. - Dia 8: Cadí, escalada en gel a la canal de 
l'Águila; Joan, Jose, Martí i Dani. - Dia 9: Vilanova de Meia: Escalada a la 
via Necronomieon i a la Paret de les Cabres; Merce, Joan, Jose, Martí i Dani. 
- Dia 19: Garraf: Escalada esportiva al Pas de la Mala Dona; N. Castellano, 
Roser, Núria, Jose i Dani . - Dia 24: Garraf: Pas de la Mala Dona; Merce, Martí 
i Dani. 

GRUP D'ESPELEOLOGIA 
Dia 25: Avene Emili Sabater (Garraf); Txell , Núria, Jose i Dani. 

ALTRES ACTIVITATS 
Dia 3: Treballs d'acabament d'acondicionament de la font de la Bardissa; 

P. Cardona i J. Sors. - Día 4: Neteja de camins a la carena de la Muntada, a 
la Vall d'Horta; J. Lloret, J. Muntada, J . Torrens i R. Vila. - Dia 8: Senyalitza
ció de camins a l'itinerari de la Ruta de les Ermites; Puig de la Creu, font del 
Canyadell, Castellet de Dalt i retorn; J . Sors. - Dia 10: Matinal de senyalitza
ció de camins a l'itinerari de la Ruta de les Ermites; Les Arenes, el Dalmau, Riera 
Seca, Ermita de Les Arenes, l'Illa , Sot de la Carda, collet de la carena del Pu
jol, Sot del Guix, Mas Olivet, Sant Feliu del Racó , can Juliana i Castellar; R. Vila 
i J. Torrens. - Dia 11: Matinal de senyalització de la R. de les Ermites; Puig de 
la Creu, can Castellet, Sant Sebastia, gorg de les Elies, Santa Maria del Grau, 
can Font, Santa Maria del eastell de Gallifa; J . Sors i R. Vila . Senyalització 
de la mateixa Ruta; castell de Gallifa, Pla de les Forques, serra de la Codina, 
Sant Jaume de Vallverd, la Busqueta, Sant Llorenr;: Savall, carena de les Oli
veretes, l'Armengol, el Ripoll, carretera de Sant Llorenr;: a Monistrol; G. López, J. 
Lloret i J . Torrens. - Dia 12: Senyalització de la R. de les Ermites; Les Mari
nes, coll de Palomeres, torrent de Borrell, corriol-bifurcació a Sant Pere de Mur 
o del Dalmau i retorn; J. Sors i J . Torrens. - Día 13: Senyalització de la R. de 
les Ermites; Cra. de Sant Llorenr;: a Monistrol (km. 21), el Genesca, eastell de 
Pera i retorn; tram del sender PR-30, entre Sant Jaume de Vallverd i Sant 
Llorenr;: Savall; R. Vila i J . Torrens. 
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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. 
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Tel. 714 49 98 Q Caixa de Sabadell 
Barcelona, 46 
Te1.7146411 
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