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6. - FONT DE LES BASSETES 
Font de bon cabal que alimen

ta la bassa per a regar un bon 
nombre de feixes d'hort. Aquesta 
font s'aparta de la nostra directriu, 
de treballar per millorar i situar 
les fonts boscanes. Pero, com que 
els que ens dediquem a aquesta 
afició fem córrer horts regats per 
aquesta deu, es va procedir a nete
jar-la, traient les bardisses i la ter
ra acumulada pels anys. 

Es va descobrir una pica de 
pedra, ja ignorada, i es va reconstruir la paret de protecció. 

Localització: S'hi pot accedir bé, des del carrer de Les Bassetes o pel carrer 
del Calvari. L'analisi de l'aigua, efectuada per En Joan-Josep Pagans i Gómez, 

farmaceutic titular de Cas
tellar del Valles i de Sant 
Lloren~ Savall , el mes de 
mar~ de 1999, va donar 
els següents valors: Aero
bis , 500 c.; fecals, 163 c. ; 
totals, 45; clostridiums, 3. 
Qualificació de l'aigua: No 
potable. 

Es dóna la circums
tancia que, més amunt de 
la font, un hortala aficio
nat, ha foradat, més d'un 
cop, una claveguera per a 
regar el seu hort. 

Pere Cardona, 
juliol 1999 

~SMENA D'ERRORS DEL BUTLLETÍ ANTERIOR! 

FOTOS 
PUBLICAD ES 
AL REVÉS. 

LA POSICIÓ 
CORRECTA 
ÉS AQUESTA. 

En demanem 
disculpes. 



EL CAMÍ DE SANT JAUME - «Xacobeo '99» 

Nosaltres ja havíem fet el Camí de Sant Jaume a peu durant l'estiu dels anys 
1991, 1993 (Xacobeo) i 1994, pero no ens volíem perdre l'ocasió de repetir-lo en
guany pel fet de tractar-se del darrer Xacobeo del segle XX i del segon miHenni 
(us recordem que només és Xacobeo o Any Sant aquell en que la diada de ant 
Jaume s'escau en diumenge). Ara bé, la gran difusió i propaganda que se n ha fet 
a través de tots els mitjans ens va fer témer (i la realitat ens ho ha confirma 
amb escreix) que l'anomenat Camí Frances -és el classic i, per tant, el més co
negut- es trobaria massa concorregut, cosa que es tradueix en problemes d'allot
jament · i de tota mena. Per aixo ens vam decidir a fer la ruta coneguda amb el 
nom de Camí Primitiu ja que és el que varen seguir els primers pelegrins que 
anaren a Santiago de Compostel-la. Consisteix a seguir la cornisa cantabrica fins 
a entrar a Galícia per Ribadeo i arribar a Santiago bo i passant per l'important 
monestir cistercenc de Sobrado dos Monxes. Una variant d'aquesta ruta -dita 
Camí de !'Interior- segueix també la cornisa, pero es desvía cap a Oviedo i fa 
cap a Santiago per A Fonsagrada i Lugo. Tant una ruta com l'altra són molt re
comanables, perque les zones que es travessen (Euskadi, Cantabria, Astúries i 
Galícia) tenen uns paisatges magnífics, enmig d'una vegetació exuberant, ultra les 
ullades sobre la costa cantabrica. 1, sobretot, es pot fer amb tota tranquil·litat 
perque !'afluencia de pelegrins és mínima. Tan mínima que, durant els primers 
300 quilometres, només vam ser nosaltres dos .. . 

Per si algú s'hi vol embrancar -amb Xacobeo o sense-, us detallem les eta
pes que nosaltres varem fer, aclarint-vos que, per qüestió de calendari, vam co
menc;:ar des de Cantabria i ens vam saltar el País Base. 

Etapa 1: Santillana del Mar-San Vicente de la Barquera, 29 quilometres; 2, 
San Vicente de la Barquera-Unquera-Llanes, 36; 3, Llanes-Ribadesella-Torre, 34; 
4, Torre-Colunga-Villaviciosa, 35; 5, Villaviciosa-Xixón, 30; 6, Xixón-Monte Areo
Aviles, 26; 7, Aviles-Rañón-Soto de Luiña, 40; 8, Soto de Luiña-Lluarca, 29; 9, 
Lluarca-Navia-La Caridad, 27; 10, La Caridad-Ribadeo, 20; 11, Ribadeo-Lourenc;:a
Mondoñedo, 37; 12, Mondoñedo-Abadín-Vilalba, 34; 13, Vilalba-Bahamonde-Guitiríz, 
28; 14, Guitiríz Sobrado dos Monxes, 22; 15, Sobrado-Boimorto-O'Xen-O'Pino, 34· 

16 etapa, O'Pino-Santiago de Compostel·la, 19 quilometres . 
Total quilometres: 480. 
L'únic problema d'a- ,..,...------------------------, 

questa ruta és la man
ca d'albergs pels pele
grins. Nosaltres en vam 
comptabilitzar quinze, 
pero la seva situació és 
anarquica: tant poden 
trobar-se un a prop de 
l'altre com poden estar 
molt distanciats. 

Cal suposar que si hi 
aflueixen més pelegrins, 
aquesta situació anira 
millorant. 

Anna M. Palleja 
i Josep M. Torras 

En el Miradoiro del Monte do Gozo, 
a les portes de Santiago. (Foto: J . 1. Torras) 



APUNTS SOBRE LA IXL MARXA INFANTIL 
~ DE REGULARITAT DE CASTELLAR 

El proper diumenge, dia 3 d'octubre, si el temps ho permet, es celebrara la 
tradicional Marxa Excursionista Infantil de Regularitat - X Trofeu Josep Coll . En
guany s'ha escollit com a punt de sortida Sant Vicenr;: de Jonqueres, petita esglé
sia romanica, situada al terme municipal de Sabadell. La ruta de la prova s 'en
camina, de baixada, fins travessar la llera del Ripoll i , tot seguit, va a raure a la 
masia de can Pages. Un dels trams més interessants del recorregut és el pas pel 
torreri.t de Colobrers, o de la Tosca, sens dubte un veritable passeig envoltat per 
una vegetació exuberant. Més enlla, passem pel costat de l'antiga masia de can 
Moragues Vell i una mica més amunt, hem pensat que fóra un bon lloc per es
morzar. Reanudada la cursa, molt planera en tot el seu recorregut, passem per 
Sant Pere d'Ullastre i remuntant una mica la careneta, fem cap al turonet de 
Puigverd, punt on tindra lloc !'habitual Zona de Jocs per a la mainada, de la que 
t enen cura, com cada any, el Grup Juvenil i d'Escalada del Centre. La ruta de la 
Marxa acaba, com de costum, a la Plar;:a Major de Castellar, després de passar 
pel costat de can Bogunya. En resum, un itinerari d'uns nou quilometres de llar
gada, apta per a fer-hi una caminadeta matinal. 

Poden participar-hi tots els infants de 7 a 13 anys inclusius , fent la inscrip
ció per equips de dues persones . Aquesta inscripció es formalitza en el local del 
Centre els dies 28, 29 i 30 de setembre i 1 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 
desplar;:ament amb autocar fins el punt de la sortida i una asseguranr;:a d'acci
dents que cobreix a tots els participants de la prova). Els socis del Centre gaudi
ran d'un descompte de 100 pessetes . El desplar;:ament fins a Sant Vicenr;: de Jon
queres es fara en autocars . A fi d'evitar aglomeracions, molesties, 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 agafar els 

' autocars d'acord amb el següent ordre: 
Distintius de 1'1 al 60 - A tres quarts de vuit del matí. 
Distintius del 61 en endavant - A dos quarts de nou del matí. 
L'esmorzar tindra lloc a la carena existent entre Can Moragues Vell i Can 

Santpere. Els organitzadors procuraran portar-hi aigua. Tot i aixo, és recomana
ble que tots els participants portin dins de la motxilla beguda per a tot el matí. 
L'horari d'esmorzar queda previst entre dos quarts de deu i dos quarts d'onze del 
matí. El primer equip sortira de Sant Vicenr;: de Jonqueres a dos quarts de nou 
en punt. L'assistencia sanitaria, en cas de necessitat, anira a carrec de membres 
de Creu Roja. Els amics de Radio Club Castellar, com cada any, permetran tenir 
enllar;:ats, simultaniament, els distints punts del recorregut de la Marxa. Es mun
tara una petita zona de jocs per a la mainada pels entorns del turonet de Puig
verd. Els menuts hi seran presents entre les onze i la una del migdia . L'arribada 
a la Plar;:a Major de la nostra vila s'efectuara entre dos quarts de dotze i dos quarts 
de dues del migdia. 

Recomanem, com sempre, la conveniencia de que els petits portin calr;:at ade
quat per a caminar per la muntanya i una motxilla o bossa per a dur l'esmorzar, 
la beguda i, eventualment, roba d'abric o impermeable. 

Volem trametre, un cop més , a tots, la nostra invitació a seguir i participar 
a la Marxa. La nostra intenció és que tots poguem disfrutar, en bona companyia, 
d'una bonica 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 gra.cies a aixo i a la nombrosa partici
pació de la mainada, la Marxa pot continuar endavant. Que sigui per mol any 
i molt bona Marxa a tothom. 

Comissió Organitzadora IXL Marxa Infantil 

REUNIÓ DE CONTROLS DE LA MARXA INFANTIL 
• Dia 1 d'octubre: Com de costum, a un quart d'll de la nit, al local social, 

tindra lloc !'habitual reunió previa de les persones que vulguin col·laborar en les 
tasques d'organització, control i zona de jocs de la IXL Marxa Infantil de Regula
ritat, que es desenvolupara, si Déu ho vol, el proper diumenge, dia 3. Els qui 
vulguin col·laborar i no puguin assistir a la trabada poden comunicar-ha trucant 
als telefons 93 714 73 05, 93 714 73 00 o 93 714 55 42. Gracies per endavant. 

~L GRUP LES DUES TRACES, AL MONT BLANCj 
Tot comen .. a quan per la castanyada de l'any passat, preparant el calendari 

de sortides d'esquí de muntanya per a l'any 1999, la Fina ens propasa (mig en 
broma mig en serio) que per a finalitzar la temporada, per Sant Joan, qui faci el 
cim del Mont Blanc amb ella, li paga una fondue a Chamonix. 

A mig mar .. en una de les sortides d'esquí de muntanya, en Jaume Llobet, 
molt interessat en fer aquest cim (igual que d'altres companys) torna a treure el 
tema i la Fina li confirma. 

Després de Setmana Santa es fa una primera llista per saber quants serem 
i fer una pre reserva al refugi del Grands Mulets. Fet i fomut, arriba l'hora de la 
veritat, i el dia 24 de juny a les 8 del matí, ens trobem a Chamonix traient el 
tiquet del telereric de l'Agulle de Midi per pujar fins a l'estació intermitjana El 
Pla de l'Agulla. 

En total érem 19 companys de Les Dues Traces, 15 amb esquís i 4 a bota 
pelada, una bona colla. 

Al baixar del telereric al Pla de l'Agulla, a 2.310 mts varem comen .. ar a veu
re quin color tenia tot aquell amfiteatre que teníem davant nostre. Comen .. ant 
per l'Agulle de Midi i els seracs que estan enclavats dintre les seves canals que 
sembla que hagin de despenjar-se en qualsevol moment. 

En Marc Antoni i en Caries, uns dels que tenen més experiencia en aquella 
zona, ens indiquen part de l'itinerari que havíem de fer; es tracta de fer un flan
queig a tota la base de l'Agulle de Midi travessant la glacera dels Pelegrins i anant 
a parar a la glacera deis Bossons, aparentment sense cap dificultat. 

Un cop arribem a la glacera deis Bossons és l'hora d'encordar-nos , amb el 
fatic que suposa foquejar anant lligat; pero bé, més val prevenir que curar. Real
ment no hi havia cap dificultat ja que és gairebé pla; la dificultat eren les es
querdes ; les més grans les havíem de zigzaguejar i les petites passar-les per o
bre amb esquís. A la part final ens vam haver de treure els esquís , dones le 
esquerdes tenien una amplaria considerable i només hi havia uns petits pon de 
neu que varem haver de vencer amb grampons. 

Amb tot aixo, ja érem sota el refugi, del qual ens separava una pala perfec
tament assequible amb esquís i en poc més d'una hora hi rorem, acabant així el 
desnivel! de 741 metres que separa el Pla de l'Agulla del refugi. 

Pero en aquest lloc, una hora per sota del refugi, ens sorgeix l'anecdota de la 
sortida. Un de la colla, en Marc Antoni, se'ns va quedar assegut a terra sense 
poder-se aixecar degut a un fort dolor al costat dret, cada cop més fort. Tots 



creiem que es tractava d'un atac d'apendicitis. Veient que el dolor li anava a més, 
decidim trucar a l'equip de rescat de Chamonix, i en poc més de 20 minuts va 
apareixer l'helicopter; primer va baixar un dels seus ocupants, un gendarme, que 
es va voler informar de quin era el problema. 

Mentre, l'helicopter s'enlairava i es va quedar sobrevolant la zona. Veient que 
realment era una emergencia i s'havia de fer una evacuació, el gendarme ho va 
comunicar a l'helicopter i ens va dir el que havíem de fer; entre altres coses fer 
lloc i posar els esquís plans a terra, perque quan l'helicopter vingués a recollir la 
llitera tingués lloc suficient per maniobrar. 

Un cop el Marc Antoni va ser a la llitera, ho comunica a l'helicopter, que es 
situa sobre d'ells (es va quedar a uns 6 metres d'altura) des d'on va deixar anar 
un cable que el gendarme va enganxar a la llitera. Una vegada hagué recuperat 
el cable, i s'hagué d'introdult la llitera dintre l'helicopter, va baixar fins arran de 
terra per carregar el material del Marc Antoni i recollir el gendarme; tornant-se 
a enlairar, es va perdre rapidament al fons de la Vall de Chamonix 

Per no deixar al Marc Antoni sol a !'Hospital de Chamonix, es va decidir que 
baixessin els dos que quedaven de la cardada del Marc Antoni, el Jordi i la Fina; 
pero bé, ningú no havia pres mal i, per tant, tot havia de seguir segons el pre
vist i, tornant-nos a posar els esquís, varem arribar al refugi del Grands Mulets 
(3 .051 metres) on varem descansar fins l'hora de sopar. A les 6 de la tarda ens 
donaven el sopar i abans de les 8 ens posavem a les lliteres, dones a la 1 de la 
matinada ens havíem de llevar; die llevar, no despertar, dones entre uns pel mal 
de cap, degut a l'al9ada, d'altres pel neguit de dormir alla, gairebé no va dormir 
ningú, pero bé varem descansar unes hores . 

A les 2 en punt de la matinada amb un cel més estelat que mai, enfilavem 
les primeres pales esquivant les primeres esquerdes. Uns amb grampons, uns amb 
esquís als peus i d'altres amb els esquís a la motxilla; jo vaig preferir posar els 
esquís a la motxilla i pujar amb grampons, dones la neu era un xic dura i la se
guretat que et donen els grampons no te la donen els esquís i les ganivetes . 
Malgrat el pes que dúiem a l'esquena, rapidament varem observar que la decisió 
que havíem pres era molt encertada, dones els que pujaven foquejant patien for-

' 9a i portaven un ritme bastant més lent que nosaltres . 
Anant seguint el serpenteig que feien els frontals, varem arribar a la pala 

més dreta de tot l'itinerari, lloc on els pocs que resistien amb els esquís als peus 
varen haver de canviar-los pels grampons. Un cop superat aquest punt de difi
cultat, l'itinerari es va aplanar i en repetjons molt suaus arribarem a l'anomenat 
Grand Plateau . Aproximadament estavem a 4.000 metres just sota el refugi Vallot; 
després de parar per recuperar forces, endre9ar el frontal i ganyipar una mica, 
en poca estona varem passar de la foscor de la nit a la claror de les primeres 
hores del matí, convertint-se en uns tons rosats iHuminant el cim del Mont Blanc, 
que rapidament anaven guanyant terreny a la muntanya baixant per l'aresta de 
les Bosses, el refugi Vallot i arribant a nosaltres, que en aquell moment ja érem 
sota el Vallot. 

Mirant per sobre el refugi, es veia clarament l'itinerari a seguir, el qual es
tava molt transitat, tots en fila índia enfilant l'inici de l'aresta de les Bosses. Un 
cop arribat al refugi Vallot (4.362 metres i lloc on es deixen els esquís), gairebé 
dubtava si pujaria per aquelles arestes que ens havien de dur fins el cim. Pero 
amb la iHusió que tenia i !'empenta dels companys, comen9arem a enfilar les pri
meres arestes, les quals realment no són tan difícils com sembla des de lluny. 
Just abans d'enfilar la segona, per cert la més estreta i aeria de totes, varem 
trabar els primers de la colla queja baixaven: el Jaume Llobet, la Montse Llobet 
i el Colom, el més vetera de tota la colla amb gairebé 60 anys. Després d'animar-



nos, ells varen seguir avall mentre nosaltres xino xano anavem guanyant metres, 
dones són 546 de desnivell que separen el refugi Vallot del cim i entre l'alt;:ada i 
t.ot plegat, no acabes d'arribar-hi mai. Pero bé, després de una llarga aresta pero 
de bon fer, a les 11 i pocs minuts feiem anejar la senyera dalt el cim. 

L'espectacle era impressionant. Al cim gairebé no hi feia vent i la tempera
tura, malgrat ser sota zero, era més que agradable. Pero el millar per gaudir dalt 
d'un cim és la visibilitat, era il·limitada, gairebé no hi havia cap núvol, ni per fer 
bonic. El Caries i la Teresa, que l'han fet tres vegades, ens van ensenyar alguns 
deis cims més coneguts: el Cerví, el massís del Mont Rossa, el Grand Paradisso ... 
i als nostres peus, al fons de la vall teníem Chamonix. 

Després de fer les fotos de rigor, comenc;arem la baixada amb les precaucions 
que comportava fins el refugi Vallot, on varem guardar els grampons per poder
nos calc;ar els esquís. Varem ser l'enveja dels que anaven a peu, dones tot i no 
poder-te deixar anar per culpa de les esquerdes, el descens va ser espectacular i 
molt rapid: gairebé sense adonar-nos, varem baixar de 4.362 a 3.051 metres on 
hi ha el refugi del Grands Mulets on havíem dormit la nit abans. 

Després de recuperar forces, uns vam decidir fer nit al refugi, mentre que 
els altres van valer anar a dormir a Chamonix, malgrat que ens quedaven gaire
bé tres hores <;le camí fins l'estació intermitjana del teleferic de l'Agulle de Midi . 

L'endema ens trobarem tots a Chamonix i que millar per celebrar-ha que fer
ho al voltant d'una bona taula. 

Pere Estapé 

QUATRE PASSES PER ANDORRA 
Els passats dies 24 i 25 de juliol, aprofitant l'estabilitat meteorologica exis

tent, uns companys del Grup de Muntanya del Centre ens varem desplac;ar al 
Principat d'Andorra per tal d'efectuar l'ascensió al Puig Alt de Comapedrosa, que 
amb 2.947 metres, és el «sastre•• del petit país muntanyenc. 

Sortim a primera hora de la tarda de Castellar i un rapid desplac;ament amb 
el vehicle ens permet situar-nos, a les 7 de la tarda, a l'estació d'esports d'hivern 
d¡Arinsal (1.600 metres d'altura). Superada l'hora en que la calor fa sentir tata la 
seva forc;a, emprenem la ruta seguint el trac;at del sender de Gran Recorregut 11 
(Pirinenc), que s'enfila mandrosament primer i, més enlla, passada la bifurcació 
del camí al refugi del pla de l'Estany, ja de forma més accentuada per tal de gua
nyar un relleu de roca i gespa. Aquest itinerari és d'una gran bellesa, ja que el 
corriol busca sempre el millar pas, envoltat per una vegetació molt ufanosa i un 
rierol d'aigües cristal·lines i, travessa, varies vegades, les torrenteres que es de -
pengen de les inclinarles vessants cobertes de prats, avets i pi negre. 

Una hora i quart de pujada i ja som a la porta del magnífic refugi de Coma
pedrosa (2.260 metres), molt ben situat a prop de l'encisador estany de les Trui
tes. Aquest edifici, bastit fa pocs anys, és quasi un confortable hotel, ja que ofe
reix practicament tates les comoditats possibles (serveis, dutxes, llum, bar, cuina 
etc.). Té capacitat per a 60 persones i pertany al Comú de La Massana. La seva 
funció és prou clara: per un cantó, serveix de base per a efectuar l'ascensió a la 
Comapedrosa i altres cims que l'envolten, redu!nt el fort desnivell que representa 
pujar directament des d'Arinsal i, per un altre, serveix d'enllac; o punt de suport 
a l'hora de transitar pel GR-11 des dels refugis de Vall Perrera i Baiau. 

A les 6 del matí tots estem ja de peus a terra per tal de rentar-se una mica 
i cruspir-nos un simbolic esmorzar. Tres quarts més tard, iniciem el trajecte que, 
sense cap mena de dificultat, en un parell d'hores de pujada condueix, sempre 
per camí marcat i senyalitzat, al mateix cim. En aquest recorregut deixem molt 



proper, a la nostra esquerra, el bonic estany Negre (2.629 metres) i a mida que 
anirem guanyant .desnivell, de mica en mica apareixeran, davant nostre, els pies 
més altius del Pirineu. A les 9 del matí som al punt culminant d'Andorra. És 
una meravella poder contemplar, amb les primeres llums de la jornada, el magne 
horitzó de muntanyes que ens envolta. Personalment, considero que és un moment 
important; suposa el retrobament -momentani- amb aquelles carenes, estanys 
i valls que tan estimo, de resultes de les facecies que, anys enrera, em van enca
minar vers aquelles, aleshores, insospitades i inconegudes contrades. Uns parat
ges que, sense por a exagerar, gosaria dir que tenen una personalitat propia que 
els fa diferents . Jo quasi les considero com les meves muntanyes, malgrat que no 
hi tingui cap dret ni domini. Per aixo, i potser, fins i tot fent-me pesat a les ore
Hes dels meus companys, identifico en veu alta, una i altra vegada, els entranya
bles perfils orografics del Carlit, Puigpedrós, Tossa Plana, Cadí, Estanyó, Serre
ra, Tristaina, Lavans, Medacorba, Roca Entravessada, Pica Roja, Montcalm, Pica 
d'Estats, Guins de l'Ase, Sotllo, Estanys , Baborte, Certascan, Mont Valier, 
Marimaña, Monteixo, Salaria ... i alla, al fans, per damunt de l'estany de Baiau, 
a prop del massís del Bessiberri i Punta Alta de Coma les Bienes, aixecant la 
seva blanca testa vers l'infinit, ixen les inoblidables Malei:des. 

Penso que som molt afortunats de poder gaudir, en plenitud, d'aquests mo
ments de privilegi. Són instants que deixen una solida empremta muntanyenca 
dins nostre i, potser sense adonar-nos, ens esperonen a cercar nous camins, nous 
horitzons, noves experiencies ... No cal ésser un consumat excursionista ni un gran 
atleta de la muntanya. Simplement, cal procurar establir, amb humilitat i sense 
prepotencies, un <<dialeg>> de respecte i coneixen9a amb la natura. 

Ja de davallada, ens aturem al costat d'una congesta de neu on, mentre pu
javem, hi hem amagat una ampolla de xampany. Pertoca celebrar, adequadament 
i com cal, la diada de Sant Jaume amb beguda fresca i pastes seques. Ha estat 
una sorpresa que hom no esperava. Gracies, moltes gracies per la vostra amis
tat. En resum i en poques paraules, una jornada rodana. 

He tingut el goig i la sort de poder compartir aquesta bonica ascensió al Puig 
Alt de la Comapedrosa, amb l'afegitó del pie de Baiau, amb l'Emília, el Francesc 
i el Tomas. Que per molts anys poguem continuar caminant, amb fermesa, pero 
sense presses inútils, per les <<nostres» muntanyes. 

Jaume Torrens Calvó 

TENIM NOTÍCIA DE ... 

• Caminades populars: Dia 5: De Calders i de Cal Mar9al. - Dia 12: De 
Coaner (Súria). - Dia 18: Casserres. - Dia 26: Ametlla de Merola i Prats de 
Llu9anes. - Dia 3/10: Navarcles, xv· Popular del CET a Rellinars i de Regulari
tat Infantil a Campdevanol. Primera quinzena: Popular Nicky's Puntipla. - Dia 
19: Collserola i Torelló. - Dia 26: Matadepera, Sant Joan de les Abadesses (in
fantil) i Les Borges Blanques. 

• Marxes de resistencia: Dia 4: 1 Pujada Popular al Collarada (Sabiñánigo). 
Dies 4 i 5: Montserrat-Reus, de 100 kms. - Dies 18-19: Matagalls-Montserrat, 
de 87 km. - Dies 2/3 octubre: Rasos de Peguera-Manresa, de 79 km. 

• Aplecs: Dia 3/10: De Veterans de Catalunya, a Sant Esteve d'En Bas. 

• Altres activitats: Dia 26: XXI Trabada del Grup Cavall Bernat, a Santa 
Cecília de Montserrat. El mateix dia: Sardanes a La Mola. 



PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 
Setembre 1999 

3, divendres 

4, dissabte 

4 i 5 

8, dimecres 

11, dissabte 
11, 12 i 13 

17, divendres 

26, diumenge 
28, 29, 30 i 1 
30, dijous 

1, d'octubre 
3, d'octubre 
9/10 octubre 

Activitat 

Programació de les activitats 
del primer trimestre 
Termini d'admissió de fotografies 
del Trofeu Joan Riera 
Excursió a Andorra: 
Ascensió al Pie d'Escobes 
Cloenda dels actes del vuite 
centenari de !'Ermita de Les Arenes 
Inauguració Exposicions Festa Majar 
Excursió al Pallars Sobira: 
Ascensió a la Pica d'Estats 
Reunió per a la programació 
d'activitats del Grup de Muntanya 
Matinal a la serra de Castelltallat 
Inscripcions IXL Marxa Infantilt 
Termini d'admissió de fotografies 
del Concurs del tercer trimestre 
Reunió de controls Marxa Infantil 
IXL Marxa Infantil de Regularitat 
Agermanament de municipis 
amb el nom de Castellar 

Més informació a: 

Grup Infantil 

Grup de Fotografia 

Grup de Muntanya 

Noticiari del Centre 
Noticiari del Centre 

Grup de Muntanya 

Grup de Muntanya 
Grup de Muntanya 
Article pagina 4 

Grup de Fotografia 
Grup Muntanya i p. 5 

oticiari del Centre 

oticiari del Centre 

ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES DE SETEMBRE 

GRUP INFANTIL 
• Dia 3: Reunió preparatoria del primer trimestre. A les 10 de la nit ens 

trobarem al cau del Grup dels Infantils. Com sempre, esperem la teva assisten
cia, així com les teves idees. Durant aquesta reunió es decidira la sortida del mes 
de setembre. 

GRUP DE MUNTANYA 
• Dies 4 i 5: Excursió d'alta muntanya a Andorra. Ascensió al pie 

d'Escobes, per la vall d'Incles i els estanys del Juclar. Itinerari: Camping d'Incles 
(1.800 m), Vall de Juclar, Pleta de Juclar, Estany primer de Juclar, Port de Juclar, 
Port d'Alba, Pie Superior de Juclar, Pie d'Escobes (2.778 m) i retorn al camping 
pe! mateix itinerari. Hores de camí: 5 i 1/2, aprox. Desnivell: +1000 -1000. Sorti
da de Castellar, dissabte dia 4 a la tarda, en cotxes particulars, per a pernoctar 
al camping d'Incles. Excursió sense dificultats tecniques fins al Port d'Alba . Opci
onal pujar als cims de Juclar i d'Escobes. Vocal: Pere Cardona. Tel. 93 714 80 47. 

• Dies 11, 12 i 13: Excursió d'alta muntanya al Pallars Sobira. Ascen
sió a la Pica d'Estats (3.143 metres), des del Pla de Boet, seguint la ruta de 
la vall i estany d'Areste i via Gabarró i davallada per la coma de Sotllo. Si el bon 
temps acompanya, es faran els sis cims de 3.000 metres de la zona. Itinerari sen
se dificultats tecniques, pero d'un desnivell i duresa considerable. Despla¡yament 
en cotxes particulars. Vocal: Jaume Torrens. Telefon 93 714 55 42. 

• Dia 17: Reunió per a programar les activitats del Grup a desenvolu-



par durant el quart trimestre de 1999. A un quart d'll de la nit, al local so
cial. Oberta a tothom qui vulgui col·laborar. 

• Dia 26: Matinal a la serra de Castelltallat • Bages. Itinerari: Camps (590 
metres), Sant Mamet, La Vila, Cal Morera, Puigdellínol (904 metres), Torrent de 
Barreda, El Casalot, Can Fadrí Jaumet i Camps. Rores de camí: 3 i 1/2, aprox . 

. Desnivell: +320 -320. Sortida de Castellar, a dos quarts de 7 del matí. Excursió 
sense dificultats tecniques . Vocal: P. Cardona. Tel 93 714 80 47. 

• Dia 1 d'octubre: Reunió de controls de la IXL Marxa Infantil de Re
gularitat. Oberta a tothom qui vulgui col ·laborar. A un quart d'll de la nit, al 
local social. 

GRUP DE FOTOGRAFIA 
• Dia 4: Acaba el termini 

d'admissió per a presentar les 
fotografíes del XXII Concurs 
Trofeu Joan Riera, tema <<Lliu
re••· Veredicte: emes pels membres 
del Departament de Fotografia de 
les Agrupacions Narcís Giralt, el 
dia 7 de setembre a les 10 de la 
nit, al local social del Centre. 

• Dia 11: A les 12 del migdia, 
inauguració de l'exposició i lliu
rament de premis als guanyadors 
del concurs. L'exposició es podra 
visitar els dies de festa majar. 

• Dia 30: Finalitza el termi
ni per a presentar les fotografies 
corresponents al tercer trimestre 
del XIV Concurs Anual de tema 
<<Panys i portes». 

XXX Concurs Festa Majar de 
Besalú: Termini d'admissió: Dia 18 

<<Recurs natural>•, foto més puntuada del 
segon trimestre. (Autora: Maria Salvador) 

NOTICIARI DEL CENTRE 
MARXA INFANTIL DE REGULARITAT 

• Dia 3 d'octubre: IXL Marxa Excursionista Infantil de Regularitat - X 
Trofeu Josep Coll. Itinerari: Sant Vicen~ de Jonqueres , el Ripoll, can Pages, tor
rent de Colobrers o de la Tosca, can Moragues Vell, Sant Pere d'Ullastre, Puig
verd, can Bogunya i pla~a Majar de Castellar. Es tracta d'un recorregut d'uns 9 
quilometres de llargada, amb pocs desnivells. 

AGERMANAMENT DE MUNICIPIS AMB EL NOM DE CASTELLAR 
• Els propers dies 9 i 10 d'octubre continuarem amb la següent travessa 

d'agermanament, que correspon a la que enlla~a Castellar del Riu i Castellar de 
la Ribera. Cal recordar que la idea d'aquest agermanament va sorgir de diferents 
socis del Centre, conjuntament amb el nostre Ajuntament. Aquesta vegada la tra
vessa es fara en dues etapes tal i com es detalla a continuació: 

Dates - Itineraris - Hores: Dia 9 d'octubre: Castellar del Riu-Sant Lloren~ 
de Morunys (26 km); des de Castellar sortira un autocar que ens portara fins el 



lloc de sortida. L'allotjament es fara a un hostal de Sant Lloren9 de Morunys; els 
caminants que només vulguin fer aquesta etapa podran tornar a Castellar. 

Dia 10 d'octubre: Sant Lloren9 de Morunys - Castellar de la Ribera (29,5 km). 
També es posara un autocar per fer els despla9aments d'aquesta jornada. Es fara 
un dinar i el protocol d'agermanament sobre les 15 hores . 

Inscripcions: Al Punt d'Informació Juvenil (de dilluns a divendres, de 1 a 
20 hores ) i al nostre Centre Excursionista (dimarts i divendres , de 22 a 23 ho
res). Data límit: 24 de setembre. En aquests llocs també es donara informació 
sobre els diferents preus d'inscripció. 

EXPOSICIÓ DE FESTA MAJOR 
• Dia 11: Al local social, a les 12 del migdia, inauguració de l'exposició 

fotogrilfica <<Només han passat 50 anys>> (grup 1949-1999). L'exposició cons
ta d'un recull de fotografies de persones que han nascut i/o viuen a Castellar i 
que durant l'any 1999 compleixen 50 anys. S'exposaran agrupades per temes, com 
ara: Infancia, Primera Comunió, EscoJa, Família, Festivitat de Reis , Ball de Gi
tanes, Amics, Servei Militar, Casament, Actualitat, ... 

Restaran exposades els dies 11, 12 i 13 de 12 a 2 i de 6 a 8. 

ERMITA DE LES ARENES 
• El dia 8, festivitat de les Mares-de-Déu trobades, a !'ermita, amb assisten

cia de S. Emcia. el cardenal Ricard Maria Caries , tindra lloc la solemne missa de 
cloenda dels actes del vuite centenari que la Comissió Organitzadora, de la qual 
el Centre n'és membre des del seu inici, ha organitzat amb molta il·lusió i inte
res, motivats per la tradicional estima en que sempre aquesta entitat ha tingut i 
sentit per aquesta bella ermita i el seu entorn. El programa detallat dels actes 
d'aquesta diada el trobareu al setmanari FORJA. Des d'aquest senzill butlletí, el 
Centre hi convida a tots els socis i , tantmateix, a tots els castellarencs. 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DELS MESOS DE JUNY I JULIOL 

MES DE JUNY 
GRUP INFANTIL 

Dies 26 i 27: Acampada a Catafau; C. i M. Díaz, An. i Al . Canturri, X. i S . 
Alavedra, Al. i Ar. Vilatersana, G. i M. Gómez, O. Papell, L. Barragán, J. i A. 
Sans. 

GRUP JUVENIL: Final de temporada 
Com ja és costum, en aquestes dates, juny-juliol, el Grup Juvenil realitza la 

seva darrera sortida de la temporada. Enguany, 7 nens i 3 monitors varem pas
sar tres dies a la Vall de Núria. El primer dia, divendres, arribarem a Núria i 
ens instaJ.larem a la zona d'acampada. L'endema dissabte, ben d'hora, ens lleva
rem i enfilarem cap al Puigmal i des d'alla, al Pie de Segre. Dia nuvolat i ventós, 
pero que malgrat tot, no espatlla una sortida molt agradable. El darrer dia, diu
menge, després de desmuntar el campament, baixarem fins a Ribes, davallant pe! 
camí del cremallera i des d'alla, amb tren, fins a Granollers, on ens esper?.ven 
pares amb cotxes. Un cop tancada la temporada, només resta desitjar bon estiu i 
fins a la propera. 

GRUP DE MUNTANYA 
Entorns de Castellar. Dia 3: Coll d'Estenalles, coll d'Estella, El Sec, Ro

ques de la Coca, Serrat de la Coca, Camí de Mura a S.Lloren9 Savall, Font de 
la Guineu, Canal de la Guineu, El Sec, coll d'Estella i coll d'Estenalles; R. 



Canturri i P. Cardona. - Dia 10: Castellar, drecera de Cadafalch, can Cadafalch, 
Parany del Boter, coll Monner, font dels Horts de coll Monner, font d'en Josep 
Sors, font del Solell, font de la Bardissa, Tres Pins, Canyelles i Castellar; R. 
Canturri i P. Cardona. - Dia 13: Repetició de la XII Caminada Popular de Cas
tellar; P. Vives, F . Valls , F. Romagosa, P. Carreras i M. Germa. - Dia 17: Km. 
18.4 ctra. Terrassa-Talamanca, La Vall, coll de Creu Gener, Serrat de les Gar
ses, Pi Ajagut, Ocell de Pedra, coll de Fontserretes, carena dels Emprius, Quei
xal Corcat, collet del Llar, font de la Guineu, Panta de la Vall i Km. 18,4 de la 
carretera; R. Canturri, P. Cardona, F . Homs i J. Naveros. - Dia 24: Pista dels 
bombers, Puig de la Creu, coll Roig, can Cadafalch, parany del Federico, coll 
Monner, varis intents de localització de la nova font dedicada al J. Sors, font del 
Solell, Tres Pins, font del Canyadell, can Padró, font del Cosidor i Castellar; R. 
Vila i J. Torrens. - Dia 27: Castellar, Tres Pins, El Farell (creu sa Copia), 
Guanta, Castellar; J . Sors. 

Altres excursions: Dia 20: Cicle Montseny (XXXIII). Coll Formic, turó del 
Faig de la Bandera, pla de l'Ase Mort, el Burgues, serra d'Ussa, coll Formic; J. 
Torrens, E . Bravo, F. Soto, T. Mañosa. J . Muntada . . J. M. Martín . P. Cardona, T. 

Cim del Faig de la Bandera (Montseny). (Foto: Joan Muntada) 

M. Datzira i B. Farera. - Día 25: Sant Aniol d'Aguja; G. López, J. Carbó, J. 
Gili, J. Coderch i M. Germa. - Dia 27: Refugi del Pradell, pla de les Someres, 
Tossa Plana de Lles (2.916 metres), pie de Setut, estanys de Setut, pla de les 
Someres i refugi del Pradell; E. Bravo, J. Camps, M. Llonch, J. M. Martí, J. M. 
Rodríguez, F. Soto, M. Torrents, R. Vila i J . Torrens. 

GRUP LES DUES TRACES. Esquí de Muntanya al teu abast 
Día 13: Pie Aneto (3.404 m); F. Marcos, Xavi i P. Estapé. - Dies 24 i 25: 

Mont Blanc (4 .808 m), pel Refugi Grands Mulets (ruta d'hivern); J . Llobet, M. 
Llobet, Ferr., Dal. i O. Marcos, P. Estapé i 13 companys de Les Dues Traces. 

ALTRES ACTIVITATS 
Día 4: Acabar els treballs d'acondicionament de la font d'En Josep Sors i 



desbrossar entorns i camí del Gorg d'En Pere Cardona; P . Cardona. F. Guasch i 
J . Sors. - Dia 20: J . Cabedo, V. Gandia, M. Germa i 21 excursionistes més de 

Grup participant en la col·locació de la placa en r ecord d'Antoni Val Cano 

quatr e poblacions diver ses col·lo
caren una placa en record d 'An
toni Val Cano en el camí de Mo
nis trol a Montserra t . - Dia 30 : 
Treballs de millora de la font deis 
Horts de coll Monner; P. Cardo
na i J . Sors . 

MES DE JULIOL 
GRUP INFANTIL 

Dia 3: Baixada nocturna de 
La Mola; E . Jiménez, M. Caset, C. 
i M. Díaz, G. i M. Gómez, An. i Al . 
Canturri, Ar. i Al. Vila t er sana, J . 
i A. Sans, O. Papell, N. Pérez, G. i 
M. Muntada. - Dia 25: Puigmal 
(2.913 metres), des de Fontalba; C. 
Díaz, O. Papell , N . Gómez, An . i 
Al. Canturri i X. Alavedra. Aquest 
dia es va estrenar la senyer a del 
Grup, que a partir d'ara ens acom
panyara a les sortides més emble
matiques . 

GRUP DE MUNTANYA 
Entorns de Castellar. Dia 1: 

Alzina del Sa l·la ri , co ll de Tres 

Grup Infantil, al cim del Puigmal, amb la 
senyera del Grup. (Foto: Guillem Díaz) 

Creus, Turó Roig, Palier de Tot l'Any, coll de Correu i retorn per !'avene de Cas
t ell Sapera; R. Canturri , P . Cardona, F . Homs i J . Naveros. - Dia 8: Pla del 
Girbau, coll de Grua, Plec del Llibre, camí deis Monjos, La Mola, font del Saüc, 



camí deis Monjas, Plec del Llibre, Turó del Gurugurú, coll de Grua i Pla del Gir
bau; R. Canturri, P . Cardona, E . Furas, F. Homs i J. Naveros . - Dia 11: Caste
llar, Tres Pins, El Farell, can Montllor, Castellar; J.Sors . Dia 15: La Barata, collet 
Estret, Turó de la Carlina, carena del Pou, Torrota de l'Obac, camí de !'Estepar, 
Pou del Gla9, collet Estret i La Barata; R. Canturri, P. Cardona, F . Homs i J. 
Naveros. - Dia 17: Castellar, Cadafalch, font Horts coll Monner, font de la Bar
dissa, Tres Pins i Castellar; J. Aldoma, F. Soto i M. Germa. 

Altres excursions: Dia 4: Coll de la Balma, coll de Tancalaporta, Comabona 
(2.547 metres) -serra del Cadí-, collet de la Comabona, pista i coll de la Bal
ma; E . Bravo, J. Camps, P . Cardona, l. Ferré, M. Llonch, J . Ribalta, J. M. Rodrí
guez, M. Sidon, F. Soto, M. Torrens i C. Vinaixa. - Dia 9: Les Guilleries: Osar, 
coll de Nafré, santuari del Coll, cim de Sant Benet (1.149 metres), les Roma
gueres , ermita i cim de Sant Gregori (1.094 metres) i retorn a Osar; M. Martí
nez, A. M. Palleja, J. Palleja i J . M. Torras. - Dia 11: Participació a l'Aplec de 
Matagalls; P. Carreras, F. Romagosa i D. Casals. Aparcament límit Pare de St. 
Maurici, pont de Pallers, refugi Ernest Mallafré, coll deis Encantats, cim dels 
Encantats (2 .747 metres), refugi Ernest Mallafré, pont de Pallers i Aparcament; 
E. Bravo, M. Llonch, J. Piñot, J. M. Rodríguez, F. Soto i J . Torrens . Excursió 
matinal al J>uigsacalm; J. Muntada, T. Mañosa, T. Roura, J. Roura i R. Vila. 
Des de la cabana de Llosas, ascensió al pie de Margalida, de 3.258 metres; M. 
Alfara i companys. - Dia 18: Montseny, corral d'en Rovira, corral d'en Deumal, 
coll Sesbasses, Les Agudes, coll Sesbasses, turó de l'Home (1.706 metres) i Mont
seny; J. Torrens. - Dia 22: La Llacuna, can Pujadó, cal Quec i retorn (Alt Pe
nedes); M. Martínez, A. M. Palleja, l. Méndez, J . Palleja i J . M. Torras, junt amb 
companys del C. M. de Terrassa. - Dies 24 i 25: Aparcament estació d'esquí 
Arinsal, refugi Coma Pedrosa i pernoctació, el día 25, estany Negre, Puig Alt de 
la Coma Pedrosa (2.947 metres), coll dels Forats de Malhivern, Pie de Baiau 
(2.866 metres), estany Negre, refugi de Coma Pedrosa, dinar i davallada fins es
tació d'Arinsal; E. Bravo, T. Mañosa, F. Soto i J. Torrens. - Dia 25: Coll de 
Borderiol, Coll Pregon, Coll Sacreu, Matagalls, Coll Pregon, Font deis Mosquits, 
Font de llops i Coll de Boderiol; J . M. Biosca, C. Costa, N . Biosca, E . Costa, J . 

, Roura i R. Vila. Ascensió al Posets, de 3.375 metres, per la Ruta Real; M. Alfara 
i companys. - Dia 28: Vallhiverna, estany de Corones, coll de Corones, el Pont 
de Mahoma, cim de l'Aneto (3.404 metres), Punta dels Mossens (3.298 metres) 
i retorn; J. M.Torras, junt amb J. Muntan, del C. N. Granollers i Ll. Muntan, 
del C. M. Barcelones. 

CAMINADES 1 CURSES 
• Dies 3 i 4: V.Gandia i P.Clapers participaren i finalitzaren la Núria-Que

ralt, de 92 km. - Dia 4: V Cursa de la Roca del Valles; J. M. Torras. - Día 
10: X Marató per Relleus , a Manlleu; J . M. Torras hi forma equip amb la Penya 
100 Km D. Catalan. - Dia 11: Caminada Popular de St. Feliu de Codines; 
J. Sors Olivé, M. Estapé, A. M. Palleja, M. Germa, l. Méndez i J . M.Torras . -
Dia 18: X Cursa de Muntanya al pie deis Tres Vents (massís del Canigó), amb 
sortida i arribada del poble de Cortsaví, al Vallespir; J . M. Torras. Cam. Popu
lar de Gósol; l. Cabedo, F . Vilaclara, J. Calsina, J. Oller, F. Valls i M. Germa. 
- Dia 25: VII Cam. Pop. de St. Quirze Safaja; M. Germa, J . M. Torras i F. 
Valls . - Dia 31: XX Cros << Muncunilh, a Rellinars; l. Méndez i J . M. Torras. 

ALTRES ACTIVITATS 
• Dia 2: Treballs de millora de la font deis horts de coll Monner; P. Cardo

na, F. Guasch i J. Sors. - Dies 13 i 26: Treballs de millora de la font dels Horts 
de coll Monner; P. Cardona i J . Sors. 
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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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