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-2- FONT DELS HORTS DE COLL MONNER 

Font molt obaga, de cabal mig i de 
bona qualitat. Condicionada per un 
grup de veterans del Centre Excursio
nista de Castellar, a finals del 1997. 
Abans era una surg€mcia entre brossa 
i bardissa, poc coneguda, que alimenta
va la bassa deis antics horts de la casa 
de Coll Monner. 

LOCALITZACIÓ: 
Situats a l'era de la casa enruna

da de Coll Monner, agafar la pista de 
baixada direcció nord; als tres minuts 
aproximadament, en un planell d'este
pes i romaní, agafar la pista secunda
ria a la dreta, en baixada també, fins 
a un planell ;¡¡.mb torres electriques d'al
ta tensió . A !'esquerra, tot seguit, s'ha 
d'agafar un corriol de baixada, amb se
nyals de pintura vermella. El seguiu 
fins al llit del torrent, on, a tocar del 
camí, a la seva dreta veureu una bassa 
d'aigua neta. A uns quatre metres 
abans de la bassa esmentada fiqueu-vos 
de pla a la dreta en la boscúria i tro
bareu la font. 

Aquesta font, per condicionar-la, 
haguérem d'anar traient fang i llot pu
dent, fins a aconseguir que d'un petit 
avene de prop d'un metre de fondaria 
per uns seixanta centímetres de diame
tre, l'aigua ascendent sortís ben neta a 
la superfície. Al fons de l'avenc hi ha 
dues deus d'aigua, una a cada costat. 

Pera construir la font, vam haver de 
mantenir la cavitat amb el mínim d'ai
gua, traient-la amb un bujol, per poder 
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revestir la part superior amb ciment 
portland, elevant-la amb pedres i ciment 
per condicionar bé el raig de la font. 

La font queda situada al torrent de 
Coll Monner encarada a nord i a uns 
505 metres d'alt, dins el terme munici
pal de Sant Lloren~ Savall. 

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

en Joan G. Pagans Gómez, farmaceutic 
titular de Castellar del Valles i Sant 
Lloren~ Savall, el mes de gener de 1998, 
va donar els següents valors: 
PH 
Materia orgcmica 
Conductivitat 

7,4 
2,12 mgr. O 

Bacteries aerobies totals 
Colibacils totals 
Colibacils fecals 
Steptococs fecals 
Clostridiums sulfito reductors 

40/1 ce 
8/100 ce 
0/100 ce 
0/100 ce 

0/ 
200cc 

Qualificació de l'aigua Potable 
Desitgem gaudiu d'aquesta font i 

els seus entorns, així com preguem que 
la respecteu per al bé de tothom. 

Pere Cardona, abril 1998 

• 



UN BERNAT PESCAIRE AL RIPOLL 
Un dia de finals d'abril d'enguany, do

nant un tomb per la zona de Les Marines 
per un caminet que passa un xic enlairat 
per la vessant esquerra del riu Ripoll, de 
cop, un batee d'ales em va fer girar el cap, 
un majestuós ocell gris s'enlairava i amb 
un tres i no res el vaig perdre de vista en 
el primer tombant del riu . Era un Bernat 
Pescaire, especie que tinc coneguda deis 
Aiguamolls de l'Emporda. Vaig pensar que 
estaría en període de migració i que s'ha
via parat a pescar alguns peixos que es 
traben en els diferents gorgs de la zona, 
visibles des d 'algun deis trams del camí, 
pels efectes d'una il-luminació solar molt 

adequada en aquesta hora, sobre les 7 de la tarda. 
El dia de Sant Joan a la tarda, tot fent un passeig vers la Font de Can 

Barceló i continuant pel camí que enlla~a amb la carretera de Sant Lloren~, pas
sades les Coves d'en Carner, s'arriba després de passar una barraca de fusta 
enfondrada a un esplendid mirador sobre el riu, abans d'arribar al torrent d'en 
Carner. A l'arribar-hi contemplem de nou el Bernat Pescaire que avui ens delec
ta fent diverses passades en un cercle molt ampli per sobre nostre, fins a situar
se sobre un pi a l'altra banda del riu sota les Coves d'en Carner. No hi ha cap 
dubte, és un Bernat Pescaire que pel que sembla li ha agradat aquesta part del 
riu per establir-s'hi una temporada. És Ia.cilment distingible perque és l'únic ocell 
d'aiguamoll amb potes llargues, que vola amb el coll replegat cap a les espatlles. 
Avui amb els binocles l'hem pogut observar for~a bé. És un magnífic ocell solitari 
(fora de !'epoca de cria), que pot fer 91 cms d'al~ada, de color gris, amb el coll i 
el dessota de color blanc grisós, el cap practicament blanc amb una franja negra 
a l'ull . 

Recordo quan feien l'Itinerari de Natura de Castellar Vell, que en Marcel 
Costa l'hi va incloure, tot fent menció que es tracta d'una especie que es pot con
siderar extingida a la zona del Ripoll, si bé encara es poden observar a vegades 
en els seus despla~aments. Dones bé, si més no temporalment, sembla que hi ha 
un exemplar que s'hi ha establert, essent aquesta una bona notícia. 

Francesc D eu 

!PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS I 
Juliol-agost 1998 Activitat Més informació a: 

2 al 12 j uliol Ruta d'Estiu Grup Juvenil 
4 i 5 julio! Travessa Núria-Toes Grup de Muntanya 
12 juliol, diumenge Cercle d'Ull de Ter Grup de Muntanya 
18 i 19 j uliol Excursió als Encantats Grup de Muntanya 
18 al 23 agost S . Miquel de Cuixa-S . Lloren~ Grup de Muntanya 
5 i 6 setembre Ascensió al Pocets Grup de Muntanya 



TENIM NOTÍCIA DE. 
Caminades Populars. Julio[: -Día 19 a Gosol. -Día 26 al Pedraforca. 

Agost: -Día 2 a Saldes. -Día 9 del Moianes. -Día 23 de Taradell. Noctur
nes. Julio[: -Día 4 de Cal Bassacs. -Día 11 a Sallent i Sant Feliu Sasserra. 
Agost: -Día 28 Caminada Nocturna Barrí el Rossinyol (Santa Eugenia). Llarg 
Recorregut: -Día 4 de juliol: Marxa de Resistencia d'Alta Muntanya (Agr. Mun
tanyencs Berguedans). -Dies 4 i 5 de juliol: Núria-Queralt. 

RaHis d'Alta Muntanya. -Día 5 de juliol: Ulldeter/Caranc;:a (Campionat de 
Catalunya). -Dia 12 de juliol: Serra del Cadí. -Dia 6 de setembre: Ordino
Sorteny. 

Campaments. -Dies 17, 18 i 19 de juliol: 29e Campament General Infantil 
de Catalunya, a la Boca Sud del Túnel de Viella. 

Altres activitats. -Dia 5 de juliol: XIV Marathon de Toral de los Vados. 
De 1'11 de julio! al 27 d'agost: <<XI Pirinioetako Zeharkaldia» (Travessa del Pirineu), 
organitzat per Anaitasuna i Scova. -Dia 12: Aplec de Matagalls . -Dies 1 i 2 
d'agost: Pujada al port de Salau. -Dia 5 de setembre: Montserrat-Reus (100 km). 

ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MESOS DE JULIOL I AGOST 

GRUP JUVENIL 
• Del 2 al 12 de julio!: Ruta d'Estiu. Ja es va donar la referencia en !'ante

rior butlletí de juny. 

GRUP DE MUNTANYA 
• Dies 4 i 5 de julio!: Travessa d'Alta Muntanya Núria-Toes. Dia 4: Sor

tida a la tarda per anar a pernoctar a l'alberg del Pie de l'Aliga (Núria). Dia 5: 
Itinerari: Alberg (2.122 m), coll de Noucreus (2.796 m), coll de Caranc;:a, estanys 
de Caranc;:a, Planell de la Bassa, l'Avellanosa, Gorges de Caranc;:a, Toes (850 m) . 
Desnivells: pujada 829 m. Baixada 1.946 m. Aproximadament 8 hores efectives 
de camí. Desplac;:ament en cotxes particulars. Places limitades. Vocal : Jaume 
Torrens. Telef. 93 714 55 42. 

• Dia 12 de juliol: Cercle d'Ull de Ter - (Ripolles). Itinerari: Estació d'es
quí de Vallter 2000 (2.150 m), coll de la Geganta, Estany de Bassivers, coll de 
Bassivers, pie de Prat de Bacivers (2.845 m), coll de Bassivers, pie de Bastiments 
o del Gegant (2.881 m), coll de la Marrana, Gra de Fajol, coll de la Marrana i 
Estació d'esquí de Vallter 2000. Desnivell acumulat de pujada aprox. 990 metres . 
5 hores efectives de camí. Desplac;:ament en cotxes particulars. Sortida de tot el 
dia, cal portar dinar. Vocal: Pere Cardona, telef. 93 714 80 47. 

• Dies 18 i 19 de juliol: Excursió d'Alta Muntanya als Encantats (Pallars 
Sobira). Dia 18: Sortida a la tarda amb direcció a Espot on es pernoctara. Dia 19: 
Ascensió al cim sud deis Encantats (2.747 m), des de l'aparcament situat al límit 
del Pare Nacional d'Aigües Tortes - Estany de Sant Maurici, seguint la via normal 
(Valleta Seca i coll deis Encantats). Revisió i manteniment de la placa recordatori 
dedicada a la memoria del Vicenc;: i l'Enriqueta que s'hi va instaHar el 19 de julio! 
de 1976. Davallada pel mateix itinerari fins el refugi Ernest Mallafré i retorn se
guint la ruta oberta i senyalitzada pels cuidadors del Pare. Recorregut sense difi
cultats, llevat de la petita grimpadeta fins el cim des del coll deis Encantats. Apro
ximadament 5 hores efectives de camí. Desnivells: 1.000 m. Desplac;:ament en cotxes 
particulars . Places limitades. Vocal: Jaume Torrens. Telefon 93 714 55 42. 



• Travessa Sant Miquel de 
Cuixa-Sant Lloren\! prop Ba
ga. (Alta Ruta Transpirinen
ca) . Tal com es va informar en el 
passat butlletí, en el decurs de la 
tercera setmana d'agost, concreta
ment entre els dies 18 i 23, esta 
previst realitzar aquest recorre
gut que enguany es pretén afron
tar fraccionant el trajecte en cinc 
etapes o trams que tindran els 
seus punts finals al refugi dels 
Cortalets, Portella de Morens, coll 
de Noufonts, les Colladetes i Sant 
Lloren~ prop Baga respectiva
ment. Podeu demanar més infor
mació i detalls Tel. 93 714 73 05 . Vista exterior de Sant Miquel de Cuixa 

Nau central de la cripta de Sant Lloren~ prop Baga 

• Dies 5 i 6 de setembre: As
censió al Pocets per la Vall de 
Grist. Dia 5: Sortida en cotxes 
particulars fins el pont de l'Es
pigantosa i trajecte a peu fins el 
refugi Angel Orús (Forcau), on es 
pernoctara. Dia 6: Itinerari: Re
fugi Forcau (2 .095 m), ruta Real, 
coll de la Dent de Llardana, pie 
de Pocets (3.375 m). Davallada 
pel mateix recorregut. Aproxima
dament 7 hores efectives de ca
mí. Places limitarles. Vocal: Jau
me Torrens. Tel. 93 714 55 42. 

GRUP DE FOTOGRAFIA 
Us notifiquem que el passat dia 30 de juny va tenir lloc el veredicte del se

gdn trimestre del XIIe Concurs anual de fotografia en color, dut a terme per 
membres de les Agrupacions Professionals Narcís Giralt, de Sabadell. Per motius 
de dates no ha estat possible incloure els resultats i la classificació dins d'aquest 
butlletí. Les fotografies estaran exposades durant el mes de juliol al local social, 
obert tots els dimarts i divendres de les 10 a les 11 de la nit. 

Per la Festa Major tindra lloc el XXXVe Concu rs de Fotografia Artística, 
Trofeu Joan R iera de tema lliure. La data maxima per presentar fotografies és 
el dia 4 de setembre. 

Aprofitem per avan~ar-vos que el tema del tercer trimestre sera << El món del 
ferrocarril»; la data límit de presentació de fotos, sera el dia 30 de setembre. 
També us recordem que teniu les fotografies dels trimestres anteriors a la vostra 
disposició. Us desitgem un bon estiu i les millors fotografies. 

NOTICIARI DEL CENTRE 
VOCALIA DE MATERIAL 

Us fem saber que durant el mes d'agost el servei de lloguer de material del 
centre restara tancat. Tornarem a reemprendre l'activitat el mes de setembre. 
Gracies a tothom i bones vacances. 



EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DEL PASSAT MES DE MAIG 

GRUP DE MUNTANYA 
Entorns de Castellar. -Dia 3: Castellar, Cadafalc, font del Pliltan, Les 

Arenes, Sant Feliu del Racó i Castellar; J. Bruix, P. Carreras i P. Vives. El Pont 
de Vilomara, camí ral a Sant Jaume de Vallhonesta i la Morella, Sot i font de 
Mata-rodona, el Puig doure, el Farell i el Pont; A. M. Palleja, M. Germa i J. M. 
Torras. Matinal vall d'Horta i Castell de Pera; R. Lleixa, J . M. Castells i J . Sors. 
- Día 7: Castellar, torrent de Fonts Calents, Cadafalc, serrat de Guardiola, 
Torrent Mal, font del Canyadell, font del Cosidor i Castellar; R. Canturri, P. 
Cardona, J . Sas i P. Vives. - Dia 17: Matinal a Les Arenes, font del Platan, Mina 
de Cadafalc, Sot del Fuster, Castellar; M. Olivé i J. Sors. -Dia 20: Coll d'Este
nalles, canaleta SE a la Capella de Montserrat, turó deis Cortins, Roques de la 
Coca, cul i cim del turó de Montcau, coll d'Estella, avene del Montcau i Estena
lles; J. M. Torras. -Dia 27: Castellar, font de Casamada, ermita de Togores i 
retorn per Sant Pere d'Ullastre; A. M. Palleja, junt amb 15 companys de la UBAE. 
-Dia 29: Castellar, el pi Gros, capella de Sant Jaume, ermita de Sant Fruitós, 
can Sanosa, can Padró, Castellar; J. Sors. 

Altres excursions. -Día 1: Aparcament de la vall de Sant Nicolau (1.290 
m), estany Llebreta, Aigües Tortes, refugi d'Estany Llong i pernoctació al refu
gi. Día 2: Estany Llong, Portarró d'Espot, pie del Portarró (2. 733 m), estany de 
Sant Maurici, Espot (1.321 m) ; J. Pons i 3 companys . -Dia 2: Arbúcies , 
Mollfulleda, serrat del Malhivern, casa de la Formiga, serra d'en Pere Bord i 
Arbúcies; A. M. Palleja i J . M. Torras. -Dia 31: Cicle Montseny; El Molar de 
Dalt, puig Drau, la Calma, el Sull, el Molar; J. M. Martí, P. Cardona, R. Aregall, 
E. Domenech, J . Ribalta, J . Xaubert, M. Sidon, l. Ferré, E. Bravo, F . Soto, F . 
Arderius, R. Vila, J . Torrens, T. Mañosa, T. M. Datzira i B. Farera. 

CAMINADES 1 MARXES 
Dia 1: X Caminada de l'Ametlla de Casserres; M. Germa i J. M. Torras. 

- Día 10: Caminada Popular de Castellar del Valles. 11 Marxa de les Fonts, 
a Argentona; se'n van visitar dotze; J. M. Torras. - Dia 11: XIV Cursa Pujada 
a la Salut (Sabadell); J . M. Torras. -Dia 17: XV Caminada de les Guilleries, 
a Sant Julia de Vilatorta; M. Germa i J. M. Torras. -Dia 23: VII Caminada 
Nocturna, a Calldetenes; J . M. Torras. -Día 24: V Caminada deis Amics de 
Sant Lloren~, a la vall d'Horta; A. M. Palleja, M. Germa, l. Cabedo, V. Gandia 
i J. M. Torras. - Dia 31: XVII Caminada Santa Maria d'Oló; M. Germa i J . 
M. Torras . 

ESQUÍ DE MUNTANYA - GRUP LES DUES TRACES 
Dies 9 i 10: Aneto (3.404 m); M. Carreras i P . Estapé. -Dies 16 i 17: Royo 

(3.150 m) i Perdiguero (3.221 m); M. Carreras, J . Llobet, Dani, P. Estapé i 17 
companys de les Dues Traces. - Dies 30 i 31: Pie Tapou (3. 148 m); M. Carreras, 
J. Llobet, M. Muntada, P. Estapé i 19 companys de les Dues Traces. 

ALTRES ACTIVITATS 
Dia 6: Treballs d'acondicionament de la font de la Clota; P . Cardona, V. 

Gandia i J . Sors. 
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FADERS, S. A. 
FABRICACIÓ 
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@ TALLER VILACLARA 
Servei i venda 

RENAULT 
Reparacions i condicionament de tota classe de vehicles 

VENDA DE COBERTES 
Passeig, 72 - Telefon 714 51 91 - CASTELLAR DEL VALLES 

WATIJ. 
SANT PERE D'ULLASTRE, 9 

Telefon 714 55 71 
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ESPORTS 

STOJ' 
Cra. de Sentmenat, 78 
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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. 

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

Qüestió de tracte 
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Puig de la Creu, 3. Tel. 714 51 42. Castellar del Valles 


