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-4- FONT DE LA CLOTA 

Font de petit cabal actualment, que 
antigament deuria ésser major, ja que 
la van arranjar per a omplir la bassa 
de la Clota, actualment mig enrunada. 

Aquesta font, totalment coberta de 
bardisses i vegetació i sense senyals 
d'aigua per enlloc, la vam trobar gracies 
a les explicacions d'en Ramon Casamada, 
de can Casamada. 

Es va procedir a condicionar-la per 
un grup de veterans del Centre Excur
sionista de Castellar, a mitjans de l'any 
1998. 

LOCALITZACIÓ 
S'hi pot accedir des de Castellar 

passant per can Casamada i seguint la 
pista en direcció sud vers can Torrents, 
agafar el tercer trencall a ma esquerre 
i després un corriol a ma dreta fins a 
la font 
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Aquesta font, quan la vam localit
zar, estava coberta de terra. La vam 
anar descal¡yant fins a trabar el broc de 
ferro rovellat i mig podrit, tapat amb 
un tub de plastic. Al treure el plastic i 
burxar amb un filferro, ja va sortir una 
mica d'aigua. 

Es va procedir a fer-hi una petita 
pica, posar tub de desguas fins a la bas
sa de la Clota i situar-hi una placa amb 
el nom de la font i la data, refor¡yada 
amb pedres i ciment. Es desbrossa de 
bardisses l'entorn i el camí d'accés. 

La font queda situada prop del riu 
Tort, encarada a llevant i a uns 255 
metres d'alt, dins el municipi de Cas
tellar del Valles . A tocar de la font, hi 
ha un notable pi pinyoner. 

L'analisi de l'aigua, efectuada per 
en Joan J. Pagans i Gómez, farmaceu
tic titular de Castellar del Valles i Sant 
Lloren¡;: Savall, el mes de mar¡;: de 1999, 
va donar els següents valors: 

Aerobis 
Fecals 
Totals 
Clostridimus 
Qualificació de l'aigua 

140 e 
O e 
35 

2 

Sense garanties sanitaries 

Pere Cardona Valls, maig 1999 



ELS CINC CIMS - Llums i ombres 
El passat 25 d'abril , tal i com estava previst i gaudint d'una jornada calorosa 

i acollidora, va tenir lloc la quarta edició de la nostra prova de resistencia per 
muntanya que, amb caire biennal, procurem alternar amb la Ruta de les Ermites. 
Enguany la participació ha superat les previsions més agosarades i es varen inscriu
re un total de 456 persones, de les que 444 sortien del local del Centre de les quals 
395 completaren tot el recorregut dins de les 16 hores que atorga el reglament. 

En termes generals, tot va anar for\!a bé i la gran majoria dels participants van 
lloar i felicitar als organitzadors per la seva labor. Tot i aixo, també varem constatar 
alguns petits detalls i deficiencies que cal corregir i millorar. En prenem nota i de 
cara al proper any esperem poder oferir les esmenes adients. Malgrat tot, caldria 
incidir en el fet de que sembla que molts dels participants no es llegeixen o no obser
ven les indicacions que figuren al tríptic informatiu i aixo condiciona que algunes 
vegades hi hagin incidencies alienes a l'organització. Pensem que les proves que or
ganitza el Centre són, en certa manera, atípiques en el sentit de que van orientades 
una mica contra corrent de la tendencia general. Parlem del fet de no voler incloure 
-deliberadament-, els anomenats punts d'avituallament que són norma habitual 
a les caminades populars i curses semblants on no es requereix gaire esfor\! per as
salir !'arribada i on els diners abonats en el moment de fer la inscripció fan possible 
i fins i tot, potser imprescindible, el concurs d'uns ben prove!ts punts de suporto avi
tuallaments:.Pel que fa a aquest cas concret, ja des d'un principi (1992), la filosofia 
de les «nostre's•• proves de resistencia per muntanya és incidir en el fet de que van 
destinades a persones acostumades a transitar per la muntanya i que, se suposa, 
disposen d'entrenament adequat i experiencia suficient. Evidentment, ens referim a 
excursionistes. Per aixo ens fem reincidents en remarcar en el fulletó i ho imprimim 
en lletra negreta, que tothom ha d'ésser autosuficient en tots els aspectes. I , pel que 
sembla, dedu!m que hi ha persona que, o bé no ho llegeix, o que confia -amb injus
tificat optimisme-, en que a cada control hi trabara menjar i begudes a dojo. I aquest 
extrem, per molt bona voluntat que hi posem per part de l'organització, per pura lógica, 
no es pot garantir mai al cent per cent. 

No voldria cloure aquest resum sense fer esment de que potser cal comen~ar 
a plantejar-se la possibilitat de limitar la xifra de participants. Hem arribat ja a 
un nivell prou alt que implica, ja avui, un notable augment del risc d'incidencies, 
d'accidents, de nivell d'exigencia, etc. Eri una paraula, péi' l'estructura de que dis
posa el Céntre, continuar endavant és ·voler pretendre reeotiar un edifici de varies 
plantes d'al~ada damunt d'uns fonaments d'una vivenda unifamiliar. 

Cal remarcar, amb justificat goig i claredat, que les proves de resistencia que 
organitza el Centre no disposen de cap tipus de finan~ament. Ni públic ni privat. 
Per tant, són absolutament independents i el seu desenvolupament i resultats sols 
afecta a l'entitat responsable . Cal esmentar la presencia entusiasta de quatre jo
ves participants, arribats expressament d'Euskadi, que van ésser molt ben acollits 
a la llar dels nostres companys Josep Maria Torras i Anna Maria Palleja i en un 
altre ordre de coses a petició propia, el lliurament, en el control d'arribada, d'un 
opuscle de l'Alta Ruta Transpirinenca (Sant Miquel de Cuixa - Sant Lloren~ prop 
Baga), editat pel Centre Excursionista de Castellar, a l'amic Toti Garcia, de Mata
depera que, com d'altres vegades, fou la primera persona en completar l'itinerari. 

Per acabar, ratificar l'agra!ment de l'entitat envers tots els bons col·labora
dors que ens van voler fer costat en el decurs de la prova. Únicament gracies a 
vosaltres ens en varem poder sortir. En som conscients. 

Comissió Organitzadora Els Cinc Cims- 1999 
Centre Excursionista de Castellar 

Jaume Torrens- Coordinador del Grup de Muntanya 



PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 

Juny 1999 

5 i 6 
6, diumenge 

13, diumenge 
13, diumenge 
19, dissabte 
19 i 20 
20, diumenge 
25, divendres 
26 i 27 
27, diumenge 
4, de julio! 

Activitat Més informació a: 

Vignemale per la Vall d'Ossue Grup les Dues Traces 
Travessa Ull de Ter-Núria Grup Anar-hi Anant 
Sant Pere del Bertí Grup Infantil 
Prospecció i amidament Marxa Infantil Grup de Muntanya 
Sopar Dues Traces Grup les Dues Traces 
La Molina i ascensió a la T. Plana de Lles Grup Anar-hi Anant 
Cicle Montseny (XXXIII) Grup de Muntanya 
Termini Concurs Anual Fotografia Grup de Fotografia 
Acampada Grup Infantil 
Excursió d'alta muntanya a La Cerdanya Grup de Muntanya 
Comabona-Serra del Cadí (Bergueda) Grup de Muntanya 

TENIM NOTÍCIA DE ... 
• Camimides populars: Dia 12: Unió Exc.de Prats . ¡ a quinzena: a Cardona i 

Nocturna de Prats. - Dia 20: a Baga. 2a quinzena: a Puigreig. Marxes Tecni
ques: Dia 6: Porté Pimorens, dins l'XIena Copa Catalana de Ral-lis d'Alta Munta
nya. Caminades de resistencia: Dia 12: Poble Sec-Montserrat. Dia 13: Barcelo
na-Matará. Dia 27: Berga-Rasos de Peguera-Berga. Altres activitats: Dies 23 al 
26: V Campament Infantil a la Vall de la Llosa. Dies 10 i 11 d'octubre <<XXVI 
Reunión y Marcha Nacional de Montañeros Veteranos, a Gijón». 

ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES DE JUNY 

GRUP INFANTIL 
• Dia 13: Sant Pere del Bertí. Matinal, sortida a les 8 del Centre, en cotxes 

particulars. Vocals: Fran 93.714.50.20 i Guillem 93.714.82.95. 
• Dies 26 i 27: Acampada. El dissabte sortirem a les 4 de la tarda. Al ves

pre es faran jocs de nit, i a l'endema sortida sorpresa. lnforma't. 

GRUP DE MUNTANYA 
• Dia 13: Matinal de prospecció i amidament de l'itinerari de la IXL 

Marxa Excursionista Infantil de Regularitat de Castellar -XI Trofeu Josep 
Coll, a celebrar el proper dia 3 d'octubre. Itinerari: Sant Vicenc; de Jonqueres, el 
Ripoll, can Pages, torrent de Colobrers o de la Tosca, can Moragues Vell, Sant Pere 
d'Ullastre, pare de Colobrers, plac;a Major de Castellar. Sortida amb el cotxe de la 
Vallesana de les 8 del matí. Retorn previst per a les 12 del migdia. Vocal: Jaume 
Torrens. Telefon 93 .714.55.42 . 

• Dia 20: Cicle Montseny (XXXIII). Turó del Faig de la Bandera- El 
Hurgues. Itinerari: Coll Formic, collet de les Bigues, turó del Faig de la Bandera, 
pla de l'Ase Mort, el Burgues, serra d'Ussa, collet de les Bigues, coll Formic. 

Bell recorregut per la fageda (única amb boix existent al Montseny) que enga
lana el turó del Faig, magnífic mirador sobre el Matagalls . El Burgues i la seva 
riera sorprenen pel seu alllament i pel silenci que quasi no goses trencar. Hora de 
sortida: 7 del matí. Vocal: Baldomer Parera, tels. 93.714.26.76 i 93.714.54.53. 

• Dia 27: Excursió d'alta muntanya a la Cerdanya. Ascensió a la Tossa 



Plana de Lles (2.916 m), Tossal de Vall Civera (La Mugueta) i La Muga (2.860 
m). Sortida des del refugi del Pladell (2.100 m) i davallada pels estanys de la 
Muga i de l'Orri . Despla9ament amb cotxes particulars. Vocals: Pere Cardona, te
lefon 93 .714.80.47 i Jaume Torrens 93.714.55.42. 

• Dia 4 de juliol: Comabona- Serra del Cadí (Bergueda). Itinerari: Coll de 
la Balma (1.600 m), Tancalaporta (2.400), Comabona (2.54 7 m), collet de la 
Comabona, font de la Creu Cerdana (1.860) i coll de la Balma. Hores de camí: 5 
aprox. Desnivell: 950 m. Sortida de Castellar a dos quarts de 7 del matí. Excursió 
de tot el dia, cal portar dinar. Excursió sense dificultats tecniques . Vocal: Pere 
Cardona. Tel. 93.714.80.47. 

GRUP ANAR-HI ANANT 
• Dia 6: Travessa d'alta muntanya Ull de Ter-Núria. (Els detalls d'aquesta 

activitat aparegueren publicats en el número anterior, a la pagina 4). 
• Dies 19 i 20: Fi de temporada a La Molina i ascensió a la Tossa Plana 

de Lles. - Dia 19; Sortida del local del Centre, a les 6 de la tarda, amb cotxes 
particulars. Despla9ament fins al Xalet de la Unió Excursionista de Sabadell, on 
es sopara i dormira. - Dia 20; Després d'esmorzar, despla9ament fins el refugi 
del Pradell on s'inicia la pujada cap el cim de la Tossa Plana de Lles (Pie de la 
Portelleta), de 2916 m. Ja de tornada al Xalet, dinar de comiat i retorn cap a casa. 
lmport total: 4.200 Pts. (inclou sopar, dormir, esmorzar i dinar). lnformació: diven
dres a les 10 del vespre al local social. 

GRUP LES DUES TRACES. Esquí de Muntanya al teu abast 
• Dies 5 i 6: Vignemale (3.298 m) per la vall D'ossue. Desnivell: 1.468 m. 

Dificultat ***. Horari: 6 a 7 h pujada + 2 112 baixada. 
• Dia 19: Sopar Dues Traces a Can Vinyals. Desnivell: no cal patir. Dificul

tat: Acabar-se el sopar. Material: forquilla i ganivet. Preu: 2.800 ptes .. Cal que re
serveu la vostra pla9a abans del dia 13 de juny. Poseu-vos en contacte amb el Dani 
o el Pere Estapé al telef. 93.714.85.84. 

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

tografia és <<ARBRES». 
El divendres 25 de juny s'acaba el termini per presentar les fotografies. Les 

corresponents cartolines les podeu passar a recollir al local social.El veredicte pú
blic sera el dimarts dia 29 a les 10 h. de la nit a carrec de membres del Departa
ment de Fotografia de les Agrupacions Professionals Narcís Giralt. Tots els parti
cipants sou convidats a assistir-hi. 

Les fotografies presentarles el primer trimestre estaran a la vostra disposició 
a partir del dia 18 de juny, els dimarts i divendres de 10 a 11 de la nit. 

NOTICIARI DEL CENTRE 
RENÚNCIA AL CÁRREC 

En la reunió mensual de Junta celebrada en el local social d'aquesta entitat, 
el dia 29 d'abril passat, el vocal i membre de la mateixa Josep Miquel Badia re
nuncia voluntariament al seu carrec per motius personals. 

La resta deis components vam acceptar la seva decisió, agra!nt-li la tasca 
desenvolupada per ell fins aquest dia. La seva renúncia, dones , es va fer efectiva i 
es va fer constar a l'acta corresponent. 

Castellar del Valles, 29 abril 1999 

El president, Joan Muntada 



EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DEL MES D'ABRIL 

GRUP DE MUNTANYA 
Entorns de Castellar. - Dia 2: Sant Lloren~ Savall, coll de la Rovira, coll 

del Pi d'en Guardia, els Plans, coll de Sant Sadurní, canal de Sant Sadurní, 
Gallifa; J . Lloret, R. Vila i J . Torrens. - Dia 3: Gallifa, torrent de Gallifa, camps 
damunt de can Font, crui:lla PR fins al coll d 'en Vila (urbanització El Farell); J . 
Muntada, R. Vila i J . Torrens. - Dia 5: Alzina del Salari, font deis Traginers, coll 
de Boix, Hospital de Sang, cova deis Debanadors, la Pola, Alzina del Salari; T. 
Mañosa, R. Vila i J . Torrens. - Dia 8: Gallifa, font de la canal de Sant Sadurní, 
canal del salt de la Guineu, Sant Sadurní de Gallifa, canal de Sant Sadurní i 
Gallifa; R. Canturri, P. Cardona i E . Farré. - Dia 10: Sant Lloren~ Savall, creu de 
Ricó i retorn. Serra de la Codina, i davallada a Sant Jaume de Vallverd; J. Sors, 
R. Vila i J. Torrens. - Dia 11: Local del Centre, Sant Pere d'Ullastre, el Mariner, 
Hípica Castellar, Ctra. Sentmenat, can Padró, font del Gurri, Puig de la Creu, 
can Cadafalch, els Pals, Ctra. a Sant Lloren~, Sant Feliu del Racó, can Juliana, el 
Ripoll, Castellar; J . Torrens. - Dia 13: Els Rourets, font de la Riba, sot de Pa
rets, cim del Puig Codina, Roca del Corb (880 m), turó de la Carlina (944 m és 
la cota més alta de la serra de l'Obac) i retorn pel coll de la Riba; J . M. Torras. -
Dia 22: Castellar, can Vilar, Riu Tort, can Manent, Pi Gros de can Manent, La 
Muntanyeta, can Mariner i Castellar; R. Canturri, P. Cardona i E. Farré. - Dia 
29: Castellar, Pi Gros de can Mariner, torrent del Cosidor, Serra de Palau, can 
Quer, can Faixero, Serra de Sant Iscle, can Mariner i Castellar. 

Altres excursions: Dia 18: Cicle Montseny: Des de Sant Elies, font Joana, 
turó del Samon, Planes del Cortes; J. Torrens, R. Vila, P. Cardona, M. Alfara, P. 
Arrufat, F . Arderius, F. Daví, M. Sabaté, J. Sabaté, J. M. Martí i B. Farera. 

GRUP D'ESQUÍ 
Dia 20: Esquí a Ordino-Arcalís (Andorra); P. Cardona, E . Gutiérrez, J. 

Llinares, J . M. Merida, C. Pujol, J . M. Sala i J. Sola. 

GRUP LES DUES TRACES. Esquí de Muntanya al teu abast. 
Dia 24: Montardo (2.830 m) per la vall d'Arties; F. Marcos, M. Carreras i 

P.Estapé.- Dia 25: Pie de Canal de Rius (2.743 m); F. Marcos, M. Carreras, P. 
Estapé i 12 companys de les Dues Traces. 

CAMINADES I CURSES 
Dia 2: V Caminada de Cal Bassacs (Gironella); A. M. Palleja, M. Germa i J. 

M. Torras.- Dia 3: VII Caminada de la Vall de Lord a Sant Lloren~ de Morunys 
o deis Piteus; M. Germa, J. Oller i J. M. Torras . - Dia 5: IX Caminada de 
Monistrol de Calders; A. M. Palleja, M. Germa i J. M. Torras. - Dia 11: XX 
Marxa de les Ermites a Lloret de Mar; A. M. Palleja, M. Germa i J . M. Torras . 
- Dia 17: 23ena edició deis 100 km del Périgord Noir; J. M. Torras es classifica 
en el tercer lloc de la categoría Veterans 4, dintre del Campionat d'Occitania. -
Dia 18: XIII Caminada Popular de Balsareny; M. Germa. - Dia 25: IV Marxa 
deis Cinc Cims; J. M. Torras l'acaba en el lloc 178 entre els 395 classificats. 

ALTRES ACTIVITATS 
Dia 6: Treballs de marcar la ruta de Els Cinc Cims; P . Cardona i R. Vila. 

Dia 7: Treballs d'acondicionament de la font d'en Josep Sors; P . Cardona i J . 
Sors.- Dia 14: Treballs d'acondicionament de la font d'en Josep Sors; P . Cardona, 
V. Gandia i J. Sors. 



Calderón, 92 08201 SABADELL Tel. 727 79 74 

FADERS, S. A. 
FABRICACIÓ 
DE MATERIAL 
D'ESCALADA 
1 ALPINISME 
Polígon Industrial 

Pla de la Bruguera 
Carrer Barcelona, s/n. 

Tel. 7146611 
CASTRl..AA DEL v.t>Uffi 

Propa Domestic Industrial 
RARSA 

Av. deis Fruiters, 1 
CASTELLAR DEL VALLES 

lnstal-lacions i subministraments 
gas propa 

Concessionari oficial 
de Butano, S. A. 

@ 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 

venem) 
lloguem PIANOS 
afine m 

ESPORTS 

STOJ' 
Cra. de Sentmenat, 78 

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 

Qüestió de tracte 

Diposit legal: B. 16.009 - 1967 
Fotocomposició i impressió: CASTELLARGRAF, S. L. 

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


