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La << Colla dels Trempats» al cim del Mont Perdut. (Foto: Francesc Soto) 



-3- FONTS ALTES 

Detall de la construcció. 
(Foto: P . Cardona) 

Font de petit cabal pero de bona 
qualitat. Acondicionada per un grup de 
veterans del Centre Excursionista de 
Castellar, entre finals del 1997 i prin
cipis del 1998. 

Abans eren uns petits bassals fan
gosos, on només hi podien beure els 
ocells boscans i algun gos assedegat. 

LOCALITZACIÓ: 
S'hi pot accedir des de Castellar, 

pujant per la pista deis bombers al Puig 

Can Cadafalch 

de la Creu i poc abans d'arribar a la 
part superior de la pedrera del Sot de 
Goleres, agafar un corriol a !'esquerra, 
de pla al principi, poc després hi ha una 
bifurcació, agafeu el corriol de la dreta, 
que ja s'enfila, seguir-la fins a la font. 

S'hi pot accedir també des de la 
pista del Puig de la Creu. Al Coll Roig 
hi surt una pista en mal estat i tanca
da amb cadena. Seguiu l'esmentada pis
ta fins a un revolt fort a ma dreta, en 
aquest punt deixeu la pista i seguiu de 
dret el corriol, trobareu a !'esquerra a 
pocs metres la font . Aquest corriol és el 
de baixada fins a la pista dels bombers. 

S 'hi pot accedir també des de la 
pista de Castellar a Cadafalch i bifur
cació al Puig de la Creu. Enfront de can 
Canyelles , pujant des de Castellar per 
l'esmentada pista, podeu veure una pis
ta secundaria, a la dreta, en mal estat 
i tancada per una cadena. És la pista 
que va a parar a Coll Roig. Seguint-la 
de pujada, arribareu a l r evolt fort , en 
aquest cas a !'esquerra, sortiu pel cor
riol de la dreta i trobareu la font . Hi 
ha un retol de fons blanc amb lletres 
negres, clavat a un pi . 

Aquesta font, per poder-la condicio
nar, un cop ben desbrossada la zona , 
vam haver de cercar la petita o petites 
deus, per enginyar-nos com construir 
una font amb finalitat practica. Cavant 
en els llocs més humits, per sobre del 
marge on es produi:en els regalims, va
rem trobar la petita surgencia ascendent 
en un punt argilós. Aquesta surgencia 
alimentava tots els petits bassals . 

Es va fer la captació de la petita 
deu, per traslladar-la al diposit amb un 
tub d'uns cent centímetres de llarg per 
dos centímetres de diametre, d'uns cin
quanta litres de cabuda que vam cons
truir. Aquest diposit, impermeabilitzat 
interiorment amb ciment portland , té 
dos brocs de sortida: un com a sobreei
xidor , testimoni del cabal d e la de u 
quan el diposit és ple, i l'altre a la part 
baixa amb tap de fusta, permet omplir 



amb comoditat qualsevol envas, ja que 
surt un bon raig. La font queda situa
da a ponent de la carena del Puig de la 
Creu, encarada sensiblement a ponent 
i a uns 555 metres d'alt, dins el muni
cipi de Castellar del Valles. 

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 7,5 
Materia orgiznica 2,6 mgr. O 
Conductivitat 
Bacteries aerobies totals 
Colibacils totals 
Colibacils fecals 
Steptococs fecals 
Clostridiums sulfito reductors 

Qualificació de l'aigua 

62/1 ce 
121100cc 
0/100 ce 
0/100 ce 

0/ 
200cc 

Potable 

La font acabada. (Foto: P . Cardona) 

Desitgem gaudiu d'aquesta font i 
els seus entorns, així com preguem que 
la respecteu per al bé de tothom. 

Pere Cardona Valls, octubre 1998 

DIADA DE SANT LLOREN<; 

Imatge de Sant Lloren~ restaurada. 
(Foto: M. Mar Hernández) 

Haig de confessar i fins me n'aver
gonyeixo, de no haver mai pujat a la Mo
la en la diada de Sant Lloren~. Aquest 

any, per dir-ho d'alguna manera, era 
obligat pujar-hi, degut a la restauració 
de la imatge del Sant. Quan ens van 
encarregar aquesta feina a la Marta i 
a mi , he de dir que particularment em 
feia malta il·lusió; primer perque el 
tema era molt proper i segon perque 
encara que desgraciadament uns van
dais van serrar la cara de Sant Lloren~, 
a mi com a escultora que sóc m'atreia 
molt més . De fet els escultors en les 
restauracions com aquestes tenim feines 
molt puntuals, refer dits trencats , les 
puntetes deis nassos , fer algun motile 
i para de comptar, pero aquest cas al 
ser un rastre resultava més interessant 
i tot. No va resultar facil pero, la do
cumentació fotografica que primerament 
ens va arribar no ens era de gran aju
da. Més tard ens proporcionaren més i 
millors imatges (més actuals). Es va 
haver de modelar amb fang de nou el 
rastre, treure un motile i fer una copia 
amb escaiola i arpillera. Vaig refer les 



parts trencades, tipus esquerdes i cops , segurament provocats per les sotragueja
des que va rebre . Després Ji toca el torn a la restaura dora, la Marta Llobet, a 
fer la neteja i el repintat de la pe9a. Des d'aquí vull donar les gracies a tates 
aquelles persones que ens han proporcionat o ens han ofert documentació a l res
pecte. Finalment entre tots hem pogut tornar a tenir el Sant en bon estat i aquest 
10 d'agost ha pogut tornar a passejar sa i estalvi pels voltants del monestir. 

M. Mar Hernández Plana 

MOLTES COSES EN POCS DIES!!! 
Aquest 98 hem aconseguit el proposit de recuperar la sortida <<Pare Avella

neda», anant a un lloc desconegut per tot el grup: el Vignemale. En un llarg cap 
de setmana vam fer la botifarra de quilometres que ens separen de Gavarnie i 
del Barrage d'Ossoue, on deixem els cotxes . D'entrada ja ens va tocar córrer de 
cara amunt per por de perdre la reserva que teníem al refugi de Baysellance, on 
hi ha un gentleman que fa de guarda. L'endema, després de passar una nit en
tretinguda al refugi, comencem a baixar per encarar la gelera del Vignemale per 
la vía normal. Ens posem els grampons poca estona, perque decidim aprofitar el 
fantastic temps que fa i anar fent !'olla que voreja la gelera. Comencem per l'Es
patlla de Chausenque, i després el Chausenque, el Pitó Carré, i a la quarta com
plim l'objectiu, la Pica Langa o Vignemale. Continuem crestejant i disfrutant: el 
Clot de la Hount, el Cerbillona, el Central i el Montferrat. Quan ts t res mils en 
un día! Fa malta calor, i tot plegat semblava una mica la rambla: gent que feia 
el cim pe! darrere, pel davant, sense grampons, encordats , ... de tot i fo r9a. El 
record de la sortida és molt bo perque el temps i el lloc ho van fer a ixí, mal
gra t ... petits detalls ... , com una torvada de peu, relliscar per la gelera, veure un 
accident i haver de córrer a avisar un helicopter, o simplement perdre les claus 
d'un cotxe .. . Com diuen els castellans, <<no hay mal que por bien no venga•• , i 
així fou com el Joan es va quedar i va fer el Petit Vignemale i el Grand Tapou, 
i en Marc va estar per primer cap a Gavarnie i va fer el Tourmalet, i jo vaig 
coneixer en Jordi , l'amic del Torras, i tots plegats vam passar un bon dia j unts. 

Hi vam anar els Joans i la Judit Avellaneda, la Gemma Moré, en Dani i la 
Marina. I gracies de nou al Josep M. i al Jordi per ajudar-nos a recuperar el 
Joan ... i el cotxe. 

Marina Muntada 

ELS MONSTRES DEL LLAC D'ESPINGO 

El camí fou llarg fins a Bossost, on després de comenvar a enfilar les prime
res r ampes del Coll deth Portilhon, al més bell estil tourinia, a ixo sí, amb cot
xes, arribem a Bagneres de Louchon. D'aquí fins a 06 un bonic poble on dormi
rem. De bon matí, cap alla a les 11 deixem els cotxes a les Granges d'Astau i 
comencem la nostra caminada del dia : 45 minuts de pujada fins al Llac d'Oo, un 
gran llac amb un salt d'aigua, d'uns 70 o 80 metres, de veritat que val la pena 
veure'l. A una hora i mitja més de pujada, el Llac d 'Espingo i uns 20 cavall s, 
que més tard es faran protagonistes . L'etapa del dia no s'acaba aquí ja que hem 
de buscar lloc a vora el llac per acampar-hi. Els prats són molt grans pero cal 
triar-lo bé per poder estar el més arrecerat possible. La nit és freda. De bon matí, 
amb les motxilles a l'esquena, comencem a enfilar el nostre primer objectiu , Les 



Spijeoles, dit també Ses Pujoles en occita, per membres del centre (vegeu Torras). 
Molta tartera, i a mig camí el Llac Gelat, amb icebergs inclosos . Una hora més i 
arribem al cim. La vista es mereix haver pujat , comen~ant pels Cairats, els 
Cabriolers, el Perdiguero, els Seil de la Baque, els Gourgs Blancs i fins i tot els 
Posets . Per cert l'Ál.ex fa el primer tres mil i aixo ho celebrarem per la Festa 
Major, al pati del Centre i amb cava, que és com s'han de fer les coses. Tot ha 
anat bé fins arribar al campament, on veiem que els nostres vei:ns ens han pres 
menjar de dins les tendes , tot foradant-les. Resignats anem al refugi guardat que 
teníem a 10 minuts, per cert, el refugi d'Espingo, un refugi frances del 1936. 
Després de descansar un dia per culpa del mal temps, ens llevem i fem camí al 
segon objectiu de la setmana, el Gran Cairat, un cim molt esbelt, el qual reque
ría fer una cresteta, que pels ulls d'un ignorant del tema com puc ser jo, i supo
so que .per molts al tres, resultava una mica aeria; les mans i al tres parts del cos 
s'arrapaven a la roca, pero el cim valía la pena .... veiem per primer cop el Llac 
del Portilhon, sota la cara nord del Perdiguero i del Lezat. A }'arribar a les ten
des i haver suportat mitja baixada amb aigua i pedra ens banyem al riu i ens 
treiem la ronya del dia, just abans de sopar i d'anar a buscar una miqueta de vi 
al refugi i fer petar la vetllada. La resta ja se sap, el camí de tornada el mateix 
que el de pujada. En fi , fou una setmaneta on la muntanya, el riure, i el bon 
rotllo van ser constants, malgrat l'atac deis cavalls i l'intent frustrat, d'un ra
mat, pero renoi quin ramat, de cabres de seguir el camí deis cavalls. Érem la 
Judit, la Marina, la Núria, el Dani, el Paku, el Joanet, el Rafa, el Joan, l'Álex, el 
Marc i els nostres amics, els monstres del llac d'Espingo. 

Marc Paul 

jPROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS j 
Octubre 1998 

2, divendres 
4, diumenge 

11, diumenge 
18, diumenge 
18, diumenge 
25, diumenge 

1, novembre 
8, novembre 

Activitat 

Reunió de controls Marxa Infantil 
XXXVIII Marxa Infantil de Regularitat 
Santuari de Cabrera 
Tavertet-Rupit-Tavertet 
Ascensió al Puig de Balandrau 
Cicle Montseny: Matagalls-Puigsacreu 
Missa en memoria dels excursionistes 
Ascensió a Roques Altes de Moixeró 

TENIM NOTÍCIA DE. 

Més informació a: 

Noticiari del Centre 
Tots els grups 
Grup Anar-hi Anant 
Grup Infantil 
Grup de Muntanya 
Grup de Muntanya 
Grup de Muntanya 
Grup de Muntanya 

Cam in a d es P op u lars: - Dia 4 de Calldetenes i Navarcles. -Dia 11 de 
Campdevanol i Castellnou de Bages. -Dia 18 de Centelles i d'Orista. -Dia 25 de 
Malla, de Sant Pere de Torelló, de Vilalba, de Collserola, de Besalú, de Sant Vicen~ 
de Castellet i de la Vall del Tenes i XIX Ronda Vallesana a Caldes. Cam inades 
de Resistencia: -Dia 3 Rasos de Peguera-Manresa i dia 18 Berga-Santpedor. 

RaH is d'Alt a Muntan ya. 
Altres activitats: Des d'octubre de 1998 al juny de 1999 es fara el Sender 

GR-97, seguint la Campanya contra el quart cinturó i organitzat per la Unió 
Excurisonista de Sabadell. -Dia 4: XX Aniversari i Trobada del Grup Cavall Ber
nat. - Dia 18: I Duatló d'Alta Muntanya de Catalunya a la Val! de Núria. 



ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES D'OCTUBRE 

GRUP INFANTIL 
•Dia 4: Participació a la XXXVIII Marxa Infantil de Regularitat. 
•Dia 18: Tavertet-Rupit-Tavertet. Sortida de tot el dia. Marxarem a les 7 

del Centre en cotxes. Vocals: Ricard tel. 93.714.25.54 i Guillem tel. 93.714.82.95. 

GRUP DE MUNTANYA 
• Dia 4: Organització de la XXXVIII Marxa Infantil de Regularitat - IX 

Trofeu Josep Coll. 
•Dia 18: Excursió d'alta muntanya al Ripolles. Ascensió al Puig de 

Balandrau (2579). Itinerari: Pont de Daió, Salt del Grill, gorges de Freser, les 
Marrades, Pedró de Costa Rubí, coll dels Tres Pies i puig de Balandrau. Retorn 
pel mateix recorregut. Desnivells: 1.429 metres de pujada. Rores efectives de camí: 
6 aproximadament. Despla<;:ament en cotxes particulars. Vocal: Jaume Torrens. 
Tel. 93.714.55.42. 

•Dia 25: Cicle de sortides matinals pel Montseny (XXIX). Matagalls
Puigsacreu. L'aspecte que ofereix el Matagalls és d'una gran muntanya. La so
litud i el silenci envaeixen fins el més petit replec, els prats ocupen grans exten
sions, les boscúries tenen un paper important en el paisatge i les fonts simbolitzen 
aquesta muntanya. Itinerari: Collformic, Pla de Cent Sous, torrent de Rentadors, 
serra font de Matagalls, font dels Cims, Matagalls , Puigsacreu, font d'en Vila, 
Plana Jugadora, Sant Andreu de la Castanya i Collformic. Hora de sortida: 7 del 
matí. Excursió matinal. Vocal: Baldomer Parera . Tels. 93.714.26.76 i 93.714.54.53. 

• Di a 1 de novembre: Dins els actes del Be Centenari: Missa a !'ermita de 
Les Arenes en memoria deis excursionistes castellarencs difunts . Acte or
ganitzat per la Comissió del Centenari i el Centre, que tindra lloc a les 10 del 
matí. ltinerari: Castellar, Sant Feliu del Racó, Sot del Guix, collet a la carena 
del Pujo!, Sot de la Carda, l'Illa, Ermita de la Mare de Déu de Les Arenes. Aca
bada la missa, retorn passant pel Turó del Castelló, Sant Jaume de Vallverd, can 
Cadafalch, la Cadena, Fonts Altes i Castellar. Sortida a dos de 8 del matí. Re
torn previst a les 2 de la tarda. Vocal: Ramon Vila. 

• Dia 8 novembre: Excursió d'alta muntanya al Bergueda. Ascensió a Ro
ques Altes de Moixeró, des de Gréixer, perla canal de la Serp. Vocal: J . Torrens. 

GRUP ANAR-HI ANANT 
• Dia 11: Santuari de Cabrera. Sortida de tot el di a, a les 7 del m a tí en 

cotxes particulars. Vocals: Francesc Deu i Elvira Guardia. 

GRUP DE FOTOGRAFIA 
XXXV CONCURS DE FOTOGRAFIA ARTÍSTICA -TROFEU JOAN RIE

RA - XVIIIe EN COLOR 
El passat 8 de setembre el jurat va emetre el següent resultat. De les 46 

fotografies presentarles pertanyents a 26 autors, va atorgar el Premi d 'Honor, 
trofeu JOAN RIERA al senyor Jaume Muntada, per l'obra <<Ja t'ho diré••; primer 
premi a l senyor Leandre Muntada, per l'obra <<Desordre»; segon premi al senyor 
Francesc Soto, per l'obra <<Soledat» i tercer premi al senyor Francesc Deu, per 
l'obra <<Manifestació». Els premis foren lliurats als guanyadors el dia 12 de setem
bre a les 12 h . del migdia en l'acte d'inauguració de les exposicions de Festa Major. 



Des de la vocalia del grup de fotogra
fia volem agrair la participació a tots 
els concursants i felicitar als guanya
dors . Us recordem que les fotografies 
restaran exposades fins a finals del mes 
d'octubre i es poden visitar tots els di
marts i divendres de 10 a 11 de la nit. 

Xllle CONCURS ANUAL DE FOTO
GRAFIA PER TRIMESTRES 

La primera setmana d'octubre es 
celebrara el veredicte públic del tercer 
trimestre d'enguany, amb el tema << El 
món del ferrocarril>>. Sera emes pel ju
rat format per membres del Departa
ment de Fotografia de les Agr. Profes
sionals Narcís Giralt, de Sabadell. 

Foto guanyadora del XXI Trofeu 
Joan Riera, de Jaume Muntada 

CLASSIFICACIÓ GENERAL DEL Xllle. CONCURS DE FOTOGRAFIA fins 
el segon trimestre: 

lr, Marina Muntada, amb 70 punts; 2n, E. Guardia, 70; 3r, J. C. Folch, 69; 
4rt, F . Deu, 67; 5e, G. Díaz, 66; 6e, Ll. Latorre, 65; 7e, C. Marabé, 62; Be, R. 
Martín, 61; 9e, A. García, 59; lOe, F . Soto, 59; lle, J . Muntada, 58; 12e, S. Gómez, 
57; 13e, T. Ballesteros, 55; 14e, M. Gómez, 55; 15e, M, Bernal, 54; 16e, G. Deu, 
54; 17e, Joan Muntada, 53; 18e, N. Genesca, 53; 19e, J . Calsina, 52; 20e, M. Ros
sell, 47; 2le, J . M. López, 40; 22e, J . Mumbardó, 35; 23e, R. Llorach, 34; 24e, F. 
Vilaclara, 32; 25e, J . ~erra, 32; 26e, J . Altimira, 31; 27e, L. Muntada, 30; 28e, V. 
Soto, 29; 29e, J. Marquillas, 27; 30e, D. Sagrera, 27; 31e, R. Esteve, 25; 32e, I. 
C,arné, 16; 33e, M. J. Olivier, 10; i 34e, F . J . Del Amo, amb 9 punts. 

Uiurament premis del XXXV Concurs de Fotografía Artística. (Foto : Lluís 
Latorre). D'esquerra a dreta: Regidora Sra. M Dolors Ustrell, Srs. Francesc 
Soto, Joan Muntada, president del centre, Francesc Deu, Jaume Muntada 
i Leandre Muntada 



NOTICIARI DEL CENTRE 

APUNTS SOBRE 
LA XXXVIII MARXA 
INFANTIL DE 
REGULARITAT 

El proper diumenge, 
dia 4, si el temps ho per
met, es celebrara la tra
dicional Marxa Excursio
nista Infantil de Regula
ritat - Trofeu Josep Col!. 
Aquesta vegada el Centre 
s'ha volgut sumar als ac
tes que enguany es des
envolupen amb motiu del 
vuite centenari de l'en
tranyable ermita de la 
Mare de Déu de Les Are
nes, per a iniciar al seu 
bonic entorn, la Marxa In
fantil de Castellar, que 
des de la tardar de 1961, 
in in terrompudamen t, 
cada any ha estat present 
pels camins i corriols que 
comuniquen els punts 
d'interes historie, paisatgístic o, simplement excursionista, que envolten la nostra 
vila. En aquesta oportunitat, l'itinerari de la prova s'enfila, decididament, vers a 
les Roques d'Aguilar i, després, ja seguint un recorregut for~a més planer o de 
baixada, es dirigeix a la Serra de Pinós i el Palau, i acaba, com de costum, a la 
Pla~a Major de Castellar. Resumint: un bonic trajecte de nou quilometres de llar
gada, apte per a fer-hi una caminadeta matinal. Poden participar-hi tots els in
fants de 7 a 13 anys inclusius, fent la inscripció en equips de dues persones. La 
inscripció es formalitza en el local del Centre els dies 29 i 30 de setembre i 1 i 2 
d'octubre, de 7 a 8 de la tarda. El preu és de 400 pessetes per persona. És a dir, 
800 pessetes per equip (inclou el despla~ament en autocar fins el punt de la sor
tida i una asseguran~a d'accidents que cobreix a tots els participants de la pro
va). Els socis del Centre gaudiran d'un descompte de 100 pessetes. El despla~a
ment fins a Les Arenes es fara en autocars. A fi d'evitar aglomeracions, perdues 
inútils de temps i fer matinar innecessariament a pares i menuts, els participants 
seran convocats a estar enfront del Banc de Sabadell, aquí a Castellar, per aga
far els autocars d'acord amb el següent ordre: Distintius de 1'1 al 60: A tres quarts 
de 8. Distintius del 61 en endavant: A dos quarts de 9. 

L'esmorzar tindra lloc pels entorns del coll de Roques d'Aguilar. No hi ha 
aigua i és impossible per a l'organització fer-hi arribar un vehicle amb beguda, 
dones hi ha tanques i cledes a les pistes que hi comuniquen. Recomanem, dones, 
que els participants en portin dins de la motxilla per a tot el matí. L'horari d'es
morzar sera, poc més o menys, entre dos quarts de 10 i dos quarts d'll del matí. 
El primer equip sortira de Les Arenes a dos quarts de 9 en punt. L'assistencia 



sanitaria, en cas de necessitat, anira a carrec de membres de Creu Roja. Els amics 
de Radio Club Castellar permetran mantenir enllat;ats, simultaniament, els dis
tints punts del recorregut de la Marxa. Es muntara una petita zona de jocs pels 
entorns del paratge conegut com <<El Palau». Els menuts hi seran presents entre 
les 11 i la 1 del migdia. L'hora d'arribada a la plat;a Major de Castellar queda 
prevista entre dos quarts de 12 i dos quarts de 2 de la tarda. Recomanem, com 
sempre, la conveniencia de que els petits portin calt;at adequat per a caminar per 
la muntanya i una motxilla per a dur l'esmorzar, la beguda i, eventualment, roba 
d'abric o impermeable. Volem trametre, un cop més, la invitació a seguir i parti
cipar a la Marxa. La nostra intenció va orientada a que tots junts/es poguem 
disfrutar d'una borrica excursió matinal pels entorns de Castellar. Finalment, en 
nom del Centre, agrair a totes les persones que col·laboren en els distints ambits 
de la prova, el seu treball i suport. Únicament gracies a aixo i a la nombrosa 
participació de la mainada, la prova pot continuar endavant sense grans dificul
tats. Que sigui per molts anys i borra Marxa a tothom. 

Comissió Organitzadora de la XXXVIII Marxa Infantil 

REUNIÓ DE CONTROLS DE LA MARXA INFANTIL 
• Día 2 d'o.ctubre. Com de costum, a un quart d'onze del vespre, al local so

cial, tindra lloc !'habitual reunió previa de les persones que vulguin col·laborar 
en les tasques d'organització, control i zona de jocs de la XXXVIII Marxa Infantil 
de Regularitat de Castellar, que es desenvolupara, si Déu vol , el proper diumen
ge, dia 4. Els que vulguin col·laborar i no puguin assistir a la trobada poden co
municar-ho trucant als telefons 93.714.73.05, 93.714.73.00 o 93.714.55.42 . Gra
cies per endavant. 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DEL MES D'AGOST 

GRUP DE MUNTANYA 
Entorns de Castellar. -Dia 3017: Castellar, ca N'Ametller, torrent de can 

Quer, can Faixero, can Casamada i Castellar; R. Canturri, P. Cardona, G. López 
i J. Sas. -Día 1: Coll d'Estenalles, canal del Sec, turó deis Cortins, avene del 
Montcau i Estenalles; A. M. Palleja, l. Méndez i J. M. Torras. -Día 5: Les Fonts, 
serra de les Martines, els Quatre Vents, la Ponderosa i retorn per Valles Pare; 
A. M. Palleja, l. Méndez i J. M. Torras. - Día 9: Coll de Grua, Pi del Vent, camí 
de la font Soleia, carena de les Animes, font del Saüc i la Mola (bivac), per as
sistir a la festa de Sant Llorent;, l'endema; A. M. Palleja, l. Méndez i J. M. Torras. 
- Día 13: Castellar, camí de Canyelles, Roques d'Aguilar, Avene de can Torell, 
Sant Feliu del Racó i Castellar; P . Cardona i G. López. -Día 16: Castellar, Font 
Mina, Cadafalch, font coll Monner, font de les Bardisses, font Soleia i Fonts Al
tes; P. Vives , P . Carreras, J. Bruix, J. Oller i M. Germa. Castellar, Sant Feliu 
del Racó, sot del Guix, sot de la Carda, Les Arenes, collet sota Roques d'Aguilar, 
serra de Pinós, el Palau i Castellar; R. Vila i J. Torrens. -Día 28: Castellar, can 
Montllor, Castell de Guanta, Avene del Castellet, Castellet, Tres Pins, Serrat 
de la Guardiola, Coll Roig, Fonts Altes i Castellar; R. Canturri , P. Cardona, G. 
López, J . M. Martí i J. Sas. 

Altres excursions: -Día 5: Creton (1638), Llac di Djonan, Col d'Entrelor, 



Pie de Percia (3.212), Eaux Rousses; R. Antúnez, J . Pons i companys de Saba
dell. -Dies 7 i 8: Pont, Refugi Vittorio Emmanuelle (pernoctació ), gelera di 
Lavaciau, Becca di Montcorve i cim del Gran Paradiso (4.061), retorn pel ma
teix itinerari; F. Deu, A. Deu, J. Pons i companys. -Dia 10: Estany de Ratera, 
des de Sant Maurici, tornant per la Cascada; A. Antonell, R. Montes i la Maria. 
-Dies 10 i 11: Statal, teleferic al Paso dei Salati, Punta Judren, refugi Guenifetti 
(pernoctació), gelera de Lys , Col de Lys, Punta Guenifetti (Cabana Margherita) 
(4.554) i retorn pel mateix itinerari; F. Deu, A. Deu, J. Pons i companys. -Dies 
10 i 11: Mont Perdut (3.355) per Goriz, on s'acampa i l'endema es féu l'ascensió; 
F. Soto, E. Bravo, V. Soto, M. García, J . M. Rodríguez, M. Llonch, T. Pascual, D. 
Barrera, l. Ferrer, M. Sidón, J. Camps, O. Camps, S. Camps i M. Torrents. -Dia 
12: Presa de Cap de Long, coll Torrat, valleta a l'estany Torrat, Pala Crabonosa, 
pie d'Estibera Bona o de Bugarret (3.031), Dent d'Estibera Mala, cabana de 
Crabonosa i retorn; J . M. Torras, junt amb Lluís Muntan, del CMB. Poblat iberic 
des d'Ainet de Cardós, A. Antonell, R. Montes i la Maria. - Dia 13: Valnontey, 
Refugi Vittorio Sella, Llac del Lausou, Peuna Ceinlla (2.617 ), Cabana de 
l'Herbetet, Valmianaz i Valnontey; R. Antúnez, J. Pons i companys . -Dia 15 : La 
Espigantosa, Canal Fonda, coll de la Dent de Llardana, espatlla i cim dels Posets 
(3.370) i retorn; A. M. Palleja, M. Vendrell, J . Casajuana, I. Méndez i J . M. Torras. 
-Dia 18: Sant Miquel de Cuixa, coll de Clara, coll de Joal, Orri d'en Ciscal, Lla
ceres, la Socarrada, Ras de Cortalets, Refugi dels Cortalets (2.150); J. Aldoma, 
F . Soto i J . Torrens. -Dia 19: Refugi de Cortalets , Pica del Canigó, Pla del 
Cadí, coll Koldo Basterretxea, puig de Roja, puig de Bacivers, puig de Sethonmes, 
coll de Bocacer9, coll de Roques Blanques, camí Ramader Coma Roja; J . Aldoma, 
F. Soto i J . Torrens. -Dia 20: Vallter, Roca de la Portella, pie de la Dona, puig 
d'Ombriaga, puig de Bastiments, pie del Freser, pie de l'Infern i coll de la Vaca; 
J. Aldoma, F . Soto i J . Torrens. -Dia 21: Núria, Noucreus, pie de Noufonts , pie 
d'Eina, puig de Finestrelles, puig del Segre, pie petit del Segre, Puigmal, coma 
de l'Embut i Núria; J. Aldoma, F . Soto i J . Torrens. -Dia 22 : Núria, Fontalba, 
Sort, Puigllan~ada, coll del Pal , el Colletó, Canal Mala, Callada Grossa, Bassa 
de Tarnes, Sant Marc de Broca, font de Serra, St. Martí de Broca i Sant Lloren9 
prop Baga; J . Aldoma, F . Soto i J . Torrens. -Dia 26: Eras Olletas d'Ossoa, ares
ta E directa al cim del Gran Tapó (3.150), Punta Inferior del Tapó, Punta Supe
rior, r etorn al Gran Tapó, pie del Mig o du Milieu, descens pels estanyols de 
Montferrat i part del GR-10; J . M. Torras, junt amb J. Bau del C. E. Molins. -Dia 
27: Estany de Cavallers, Planell de Ru-Malo, Ref. Ventosa i Calvell estanys de 
Culieto, pie d'estany de Contraig i retorn pel mateix itinerari ; A. Hernández, 
R. Vila i J . Torrens. -Dia 28: Pla de Vaques, pie de Raspes Roies (2. 780) i 
descens per la pista fins el Pla de Vaques; R. Vila i J . Torrens. - Dia 29: Aigües 
Tortes, estany Llong, estany de Bergús, Gran Tuc de Colomers (2.932), estany 
de Bergús i bifurcació al Portarró fins Aigües Tortes; R. Vila i J . Torrens. Coll 
d'Arrencafels, Puig Ou, Portell de les Roques, Resclusanys , cim del Talló i re
torn; P. Cardona i C. Vinaixa. -Dia 30: Malló, can Pletis , torrent de la Font de 
l'Espatllat, Pla Bollós, font de la Pega i retorn; P. Cardona i C. Vinaixa. 

CAMINADES 1 MARXES 
Dia 1: XV Cursa Popular Festa Major d'Orrius, al Maresme; J . M. Torras. 

-Dia 5: XIX Cursa Festa Major d'Argentona, al Maresme; J. M. Torras. -Dia 
9: XVIII Caminada pel Moianes; V. Gandia, M. Germa, T. Mañosa, J . M. Torras 
i F. Valls. -Dia 23: XIX Caminada Festa Major de Taradell ; J. Bruix, P. 
Carreras, M. Germa, T. Mañosa, J . M. Torras i F. Valls. -Dia 30: XV Camina
da de l'Estany; J. Bruix, P. Carreras, M. Germa, J . M. Torras i F. Valls . 
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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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