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7.- FONT DEL PARAIRE 
Font de petit cabal pero de bona qualitat. Aquesta deu situada per sota les 

Roques d'Aguilar, per la part de migjorn, ens va ser molt difícil de trobar. Uns 
deien que per ací, altres que per alla, més amunt o més avall, i nosaltres anar-nos 
esgarrinxant fíns que fínalment, seguint un sender dels senglars, pel fons d'un petit 
torrent, vam trobar el petit regalim que sortia per sota una llosa en u na antiga 
paret seca. 

Es va procedir a acondiciar-la per un grup de veterans del Centre Excursio
nista de Castellar a les primeries de l'any 1999. 

Localització: S'hi pot ac
cedir pel corriol que va del Coll 
de les Roques d 'Aguilar a 
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Roques d'Aguilar 

Can Cadafalc 

l'avenc de can Torell, baixant Les Arenes 

a ma dreta o bé pujant des de 
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Carena deis Pals 
o serra de Pinós 

l'avenc de can Torell, a ma es-
querra. Nosaltres hi vam obrir 
un caminoi. També vam obrir 
camí fins a la font de l'Oid, i 
també per la caren a del Parai
re fíns al camí carreter de les 
Roques d'Aguilar. 

La font queda situada , 
dones , al solei del torrent de 
can Torell i a u ns 480 metres 
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d'altitud, dins el municipi de Castellar del Valles. 
En els treballs d'arranjar la font, s'hi ha fet un diposit d'uns 20 litres de 

capacitat, amb sortida inferior amb tap de goma, per a poder omplir de bon raig 

(Foto: P. Cardona) 

qualsevol estri. En la part superior un sobre
eixidor a fi i efecte de facilitar la circulació na
tural de l'aigua. També s 'hi ha instal·lat una 
placa de ciment amb el nom i la data de cons
trucció. 

El cabal mesurat el 26 de gener de 1999 
era de 51 litres per hora. 

L'analisi de l'aigua , efectuada per En 
Joan J. Pagans Gómez, farmaceutic titular de 
Castellar del Valles i Sant Lloren9 Savall, el 
mes de mar9 de 1999, va donar els següents va
lors: 

Aerobis: 
Fecals: 
Totals: 
Clostridiums: 
Qualificació de l'aigua: 

3 e 
o 
o 
o 

Potable 

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

Pere Cardona Valls, novembre 1999 



DEL PLA DE BOA VI A LA PLETA DE BROATE 
IMPRESSIONS 

El Lladorre és un riu d'aigües fredes que a trossos va quiet, deixant veure 
nítidament la varietat de tons de les pedres i herbes del seu fons , i a trossos salta 
amb fort;:a per entre les roques, fent un munt d'escuma que lluu a l sol. El brogit 
que fa, desigual d'intensitat segons per on passes, t'acompanya per tot el camí, 
vorejat de bedolls i avellaners. Més enlla el panorama s'eixampla i et trabes en 
una prada esplendida, amb alts avets i bedolls situats estrategicament aquí i alla. 
Petits rierols que vénen de dalt els llacs tot despenjant-se per les barrancades, 
solquen la plana fins arribar al riu que queda a la dreta. Algun gruixut tronc sec, 
assegut a l'herba, convida a seure-hi una estona. Si el conjunt del pla de Boavi ja 
és fort;:a idíl·lic, hi ha raconades que ho són marcadament. 

Passes per l'últim pont, de troncs rodons i llargs esmolats per l'ús i comen
ces la pujada per dins un bosc d'avets. N'hi ha molts, gairebé no deixen passar la 
llum, i pugen paral·lels amunt buscant el sol; donarien una imatge perfecte de l'or
dre si no fos que n 'hi h a algun d'entravessat horitzontalment, tombat pel pes de la 
neu gelada a l'hivern . De tan t en tant per entre el hose destaquen grups de grans 
blocs de roca,· caigu ts pel dret pendent; si t'imagines com devia ser el moment que 
van baixar, quedes espaordit. Alguns pero no hi desentonen, podríem dir que s'han 
integrat a l'ombrívol paisa tge al quedar coberts per un mantell de molsa. El camí, 
molt ben fet en alguna epoca , puja tot fent ziga-zagues entre belles raconades. En 
conjunt sembla un lloc encantat d'on en a lgun moment ha de sorgir una goja deis 
poemes de Verdaguer. 

S'ha de creuar el torrent 
de Sellente per canviar de 
muntanya, pero en aquest mo
men t l'aigua tapa les pedres 
de la passera . A !'esquerra hi 
ha un saltant i, per tant, si no 
~ols mullar-te les botes inten
tant fer equilibris per la dre
ta, el més prudent és trem·e
te-les i travessar descalt;: . La 
fredor de l'aigua t'espavila i et 
descansa els peus. Ja a l'altre 
cantó, el caminoi és pedregós 
i s'enfila més dret que mai 
enmig d'una vegetació espessa Torrent de Broate. (Foto: T. Datzira) 

que no et deixa veure res. Endevines només el gran desnivell que baixa a !'esquer
ra fins a1'ribar al rierol que t'acompanya amb el seu murmuri. Pero la pujada és 
forta i al no poder veure el paisatge i a l'estar el camí aixaragallat, fa d'aquest 
tros el més pesat de l'excursió. 

Arribes dalt el Serradet esbufegant , pero el que veus et recompensa. El pa 
norama s'eixampla, els a rbres s'aparten del mig del pas i se t'obre una ampla vall 
de cascades. Des d'alla da lt, al fons , l'aigua salta esbojarrada com per damunt d'alts 
graons. A trossos, pero , baixa plana, manyaga, per sobre .de roques arrodonides per 
l'erosió, roques que amb el temps l'aigua ha deixat gairebé blanques. El sender pel 
que anem remuntant la vall, passa en tre a lt h erbei curull de flors de tates formes 
i colors, predominant pero el blanc i tots els tons del groc i del lila . És un ja rdí 
silvestre, su a u i agradable a la vista. 



Un cop dalt de tot, torna a canviar el paisatge. El llit de la U glaciar és ara 
un prat verd solcat al mig del riu i, a banda i banda, per ton·enteres que baixen 
dels alts cims del voltant, entre ells el Sotllo, despullats de vegetació. Tot et con· 
vida a parar-te i contemplar l'espectacle del paisatge que tens davant i del que 
deixes enrera. Mentre, ramats de vaques vagaregen pl:kidament prop de l'aigua 
d'aquesta pleta de Broate. 

Teresa Maria 

ELS INFANTILS AMB 
LA GENT DEL SERNA-BOMBERS 

El passat 17 d'octubre, els Infantils varem pujar a l Puig de la Creu, pero 
aquest cop va ser un xic diferent, ja que ens acompanyaven alguns membres del 
grup Serna-Bombers Voluntaris de Castellar. 

A les 8 ens varem trobar tots al pati del Centre (quasi 50 persones entre 
grans i petits). Un cop el Jaume va explicar el que faríem aquell matí, va presen· 
tar als dos Bombers que ens acompanyarien: el Pepe i la Montse. Alguns nens ja 
els coneixien. Vam iniciar el camí cap al Puig de la Creu pujant per la drecera, 
més o menys entre el primer i el segon turó. El Pepe va ensenyar als nens i nenes 
un tros de hose que a primers d'aquest any es va cremar, i va explicar com havia 
quedat i com tornava a refer·se per si soL 

Continuem fins dalt del Puig de la Creu i esmorzem , ja que la gana ja la 
teníem feta . Després de recuperar les 
forces , el Pepe ens va explicar al nens 
i també als no tan nens, que cal fer 
si et trobes amb foc al hose o a casa. 

Al cap d'una estona va arribar 
el camió dels bombers, el que va pro· 
vocar l'alegria de tots els nens i ne
nes. Un cop arribat van deixar que els 
més menuts tiressin aigua amb la 
manega (algú dels grans també es va 
posar a la fila). 

A mig matí varem comenc;ar a 
baixar per les Fonts Altes, per anar 
a visitar el Pare de Bombers. 

A tothom va agradar molt poder 
passar un matí amb els Bombers. 
així com tirar aigua i baixar pel tub 
del pare com si hi hagués una emer
gencia. Va ser un matí molt maco i 
instructiu. 

Des d'aquestes quatre ratlles. 
volem donar les gracies a tots els 
Bombers Voluntaris de Castellar per 
aquest matí i per la tasca altruista 
que porten a terme. 

Gracies en nom de tots els 
• membres del Grup InfantiL 

El Grup Infantil Fent practiques (Foto: Jaume l\luntada) 



!PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS! 
Desembre 1999 

5, diumenge 
5, diumenge 
5, diumenge 
8, dimecres 

10, divendres 
12, diumenge 
18, dissabte 
19, diumenge 
19, diumenge 
19,diumenge 
24, divendres 
25 , dissabte 

Activitat 

Els rodals de Castellar 
Col·lo. Ve Pessebre cim S. )liare Broca 
Tavascan-Vall de Cardós. Diapositives 
Els castells dels rodals del Montcau (1) 
Reunió programació activitats del Grup 
Portada XXXIV Pessebre Castellassa 
Fem el pessebre 
Sortida a la neu. La Malina 
Cicle Montseny. Excursió XXXV 
Entre el Nil Blanc i el Nil Blau. Diapos. 
Assist. Missa del Gall a S. Lloren<; Munt 
Lliur. premis Saló Muntanya i inaug. exp. 

Més informació a: 

Grup de Muntanya 
Grup de Muntanya 
Cicle de Projeccions 
Grup de Muntanya 
Grup de Muntanya 
Grups 
Grup Infantil 
Grup Juvenil 
Grup de Muntanya 
Cicle de Projeccions 
Grup de Muntanya 
Grup de Fotografia 

1 de gener Reunió preparatoria XL Marxa Inf. Regular. Grup de Muntanya 

TENIM NOTÍCIA DE ... 
Caminades populars: Primera quinzena, Besalú, Llinars, Sant Feliu de 

Guíxols, Mataró i Unió Excursionista Mestral. 
Altres activitats: Dia 5, Aplec deis Cortins, al costat del Montcau. 

ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES DE DESEMBRE 

GRUP INFANTIL 
· Dia 12: Portada del Pessebre a la Castellassa. Matinal. Sortida a les 8, 

del CEC. Despla<;:ament en cotxes. 
· Dia 18: Fem el pessebre . A les 5 de la tarda ens trobarem al local per fer 

el nostre pessebre. Vocal: Jaume Muntada. 

GRUP JUVENIL 
· El grup juvenil esta en marxa. Tots els nois i noies que tingueu ganes 

d'anar a la muntanya, ens trobareu cada divendres a les 20 h. al local social, per 
trabar-nos i preparar les sortides. 

· Dia 19: Excursió a la neu. Sortida a La Molina. Cal portar qualsevol 
instrument per divertir-se , que no siguin esquís. 

Interessats per qualsevol tipus d'informació: Erala Simon 93 714 86 94 i Laia 
Rocavert 93 714 51 28. 

GRUP DE MUNTANYA 
· Dia 5: Conjuntament amb membres de la S.E.C.N. Igualada, excursió 

matinal a determinar. Vocal: J. Sors, telefon 93 714 73 OO. 
· Dia 5: Excursió al Bergueda- Col·locació del Ve Pessebre del Grup 

de Muntanya al cim de Sant Marc de Broca (1.607 metres). Despla<;:ament en 



cotxes particulars. 3 hores efectives de camí. Vocals: Pere Cardona i Jaume Torrens. 
Telefon 93 714 80 47 i 93 714 55 42 . 

· Dia 8: Els castells deis rodals del Montcau (1). Pont de la Roca, torrota 
de la Roca, la Roca, coll de Palomeres, serra del Bon Aire, Pedra d'Áliga , castell 
de Roca Mur, torrent de les Comes, Pont de la Roca. Sortida matinal. Despla¡;:a
ment en cotxes particulars. Vocal: Jaume Torrens. Telefon 93 714 55 42. 

· Dia 10: Reunió per a programar les activitats del Grup, a desenvolu
par durant el primer trimestre de l'any 2000. A un quart d'onze del vespre, al 
local social. Oberta a tothom qui vulgui col·laborar. 

· Día 12: Participació a la portada del XXXIV ' Pessebre a la Castellassa. 
Sortida del local del Centre, a dos quarts de vuit del matí. 

Els pessebres del Centre: 5e a Sant Marc de Broca (Guardiola de Bergueda) 
del Grup de Muntanya, Se als avenes del Grup d'Espeleologia 

i 34e del Centre a la Castellassa 

· Día 19: Cicle Montseny. Excursió XXXV. 
· Día 24: Assistencia a la tradicional Missa del Gall a celebrar a Sant 

Llorenc del Munt. Sortida del local del Centre a les 10 de la nit. Despla¡;:ament 
en cotxes particulars fins el Girbau. Hores de camí: 2 (anada i retorn). Cal portar 
Hum individual. De r etorn al local social, tertúlia , torronada i xampany. Vocal: 
Jaume Torrens. 

· Día 1 de gener del 2000: Reunió preparatoria de la XL Marxa Excur
sionista Infantil de Reguladtat de Castellar- Trofeu Josep Coll, a celebrar el 
vinen t mes d'octubre. A les 12 del migdia, al local social. Oberta a tothom qui vulgui 
col· laborar. 

GRUP ANAR-HI ANANT 
· Día 12: Pessebre a La Castellassa. Participació a la portada del XXXIV 

Pessebre a La Castellassa. Sortida lliure. 



GRUP D'ESQUÍ 
CURSET D'ESQUÍ DEL CEC- TEMPORADA 2000 

El dilema ha quedat resolt: enguany esquiarem a l'estació andorrana de Pal. 
Pero atenció perque hi ha novetats! Ja coneixeu la Vall de Setúria? Si no és així, 
podreu iniciar l'any 2000 esquian t en unes pistes del nou mil·lenni, ja que l'estació 
ha ampliat la zona esquiable amb noves pistes (3 km) i nous remuntadors. Recor
deu que les sortides seran els dissabtes 22 i 29 de gener, i 5 i 12 de febrer. 

Pel que fa a la resta d'informacions, aquí les teniu (i no perdeu passada; us 
podeu quedar sense pla<;a): 

Preus del curset: 

4 dissabtes 

SOClS 

no socis 

autocar + forfait + curset 
25.500 pessetes 
28.000 pessetes 

autocar + forfait 

17.000 pessetes 
19.500 pessetes 

· Molt important: És obligatoria la contractació d'una ASSEGURANQA d'ac
cidents. Per les persones que el dia de la inscripció no presentin una tarja d'asse
guran<;a o de federat, els sera contractada una asseguran<;a de l'estació, havent de 
sumar unes 1.500 pessetes al preu del curset. 

HORARI D'INSCRIPCIONS: 
· Socis, dimarts 14 de desembre de 21:00 a 22:00 i divendres 17 de desem

bre de 21:00 a 22:00 
· No socis, divendres 17 de desembre, al finalitzar les inscripcions dels so

cis del Centre Excursionista. 
(En el moment de la inscripció cal abonar 5.000 pts. de paga i senyal) 

· RECORDEU: És imprescindible portar el carnet de soci el dia de les ins
cripcions. En el cas de ja tenir una asseguran<;a també caldra portar el comprovant 
de la mateixa. 

GRUP DE FOTOGRAFIA 
· El dia 17 d'aquest mes acaba el termini d'admissió d'obres per participar 

em el XXXVIIe . Saló de Muntanya, corresponent a la XLVIena. Exposició Social de 
Fotografi.a. A mes és puntuable pel quart trimestre del XIVe. Concurs Anual. Les 
cartolines es poden passar a buscar pel centre els dimarts i divendres de 10 a 11 
h . del vespre. 

Si fos possible , el veredicte es fara públic el dimarts dia 21 a les 10 h. del 
vespre. El dia 25 a les 12 h ., al local social, es fara el lliurament dels premis als 
guanyadors del Saló de Muntanya i quedara inaugurada l'exposició. Aquesta es 
podra visitar fins el dia 6 de gener. 

· El passat dimarts 9 de novembre es va celebrar la reunió programada per 
concretar els quatre temes del concurs de l'any proper. D'acord amb tots els assis
tents els temes seran: primer trimestre , «Tema lliure», segon trimestre, «Rellot
ges», tercer trimestre , «Bombers» i quart trimestre «Muntanya», corresponent al 
XXXVIIIe. Saló de Muntanya. 

Les bases i els possibles canvis es faran públics més endavant. Les fotogra
fíes del 3er. trimestre del tema «Panys i portes» estan exposades al local social, on 
les podreu passar a veure fins a mitjans del mes de desembre . 

1 -

CICLE DE PROJECCIONS 
· Dia 5: Tavascan i la Vall de Cardós. Una passejada pels seus pobles i 

per la seva natura. Diapositives per Baldomer Parera, del Centre Excursionista 
de Castellar. 



· Dia 19: Entre el Nil Blanc i el Nil Blau. Diapositives a carrec del Dr. en 
Geologia Joaquim Montoriol, de Barcelona. 

Totes les sessions s'oferiran al local social, a dos quarts de 7 de la 
tarda. 

NOTICIAR! DEL CENTRE 
LLIURAMENT PREMIS XXXIX MARXA INFANTIL 

Tingué lloc el proppassat dia 14, a l'Auditori Municipal a dos quarts de 7 de 
la tarda. No publiquem dades dels guardonats ja que aquestes foren publicades 
en el número passat. Només ens resta donar les gracies a totes les entitats , Ajun
tament, establiments, entitats de credit, FORJA, particulars, etc . pel seu suport 
de tot tipus aportant guardons pels infants, sense el qual és pales que no es po
dria pas fer el que es fa. I gracies també a tots els col·laboradors que el dia de la 
Marxa tan ajuden en les diverses tasques que s'han de fer per tal que la marxa 
rutlli com cal. 

QUOTES DE SOCI PROPER ANY 
S'apropa la data de posar els rebuts en circulació. Reiterem als socis que 

tinguin qualsevol tipus de variació en la seva domiciliació bancaria la necessitat 
que té Secretaria d'estar-ne assabentada per tal de procedir a la rectificació cor
responent i evitar així devolucions de rebuts sempre enutjoses. Gracies. 

SOPAR DE GERMANOR 1 RECORDS 25 ANYS DE SOCI 
Amb una participació fon;:a més redui:da que en anteriors sopars, ja que el 

nombre de guardonats és molt més petit que en anys anteriors, el passat dia 13 
d'octubre tingué lloc l'anyal sopar de germanor. 

Enguany correspon record als socis següents: Josep M. Torras Homet, Encar
nació Candela Asensio, Josep Graells Batet, Josep Lleixa Puigdomenech, Josep 
Teixidó Cunillé, M. Victoria Ballart Siurans, Ramon Jorba Fornós, Miquel Juni 
Ramon i Núria Germa i illlés. L'enhorabona a tots! Els qui no assistiren al sopar, 
el record els sera lliurat a domicili. 

TARGETES D'ASSEGURAN(:A ESPORTIVA PEL 2000 
Tenim els nous barems de preus. Podeu passar a consultar-los a Secretaria. 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DEL MES D'OCTUBRE 

GRUP INFANTIL 
Dia 17: Matinal amb els Bombers-Serna. A. i A: Vilatersana, G. i M. 

Gómez, N. Pérez, G. i M. Muntada, X. i S. Alavedra, A. i A. Canturri, J. i A. Rovi
ra , M. J. i A. Sans, L. Barragan, M. Cots, M. Canalís, O. Papell, M. Diaz, M. Ferre 
i C. Casas. 

GRUP DE MUNTANYA 
Entorns de Castellar. -Dia 5: Sen·a de l'Obac; coll d'en Tropes, l'Alzina 

Teresa, torrent del Teix, can Lleonard, La Torrota de Vacarisses i retorn, R. 
Canturri, P. Cardona i F. Homs. - Dia 10: Alzina del Sal·lari, El Sentinella, tor
rent del Roure Llarg, Cova del Malpas, Les Tres Pinasses , carena de l'Era dels 



Enries, coll de Boix, font dels Traginers i Alzina del Sal·lari; J. Roura, R. \ -ila i J . 
Torrens. -Dia 12: Castellar, can Padró, font del Canyadell, can Castellet de Dalt. 
Els Tres Pins, font de la Bardissa, font del Solell, font d'en Josep Sors, coll Monner, 
drecera de Cadafalch, font del Llorer o Canyelles, pare de Canyelles; J. Roura, R. 
Vila i J. Torrens. -Dia 17: Canyelles, Cadafalch, coll Monner, font dels horts de 
coll Monner, font d'en Josep Sors (actes d'inauguració) , els Tres Pins, can Cas
tellet de Dalt, torrent Mal de Can Montllor, can Padró i Castellar; M. Alfara, P. 

lnauguració font d'en Josep Sors (Foto J. M. Castells) 

Arrufat, A. Lucas, J. Codina, T. Mañosa, J. M. Martí, D. Renom, R. Vila , J. Cas
tells , R. Lleixa, J. Roura, J. Montserrat, M. Griera, V. Casado, J. Sors 0. , M. Olivé, 
M. Sors , J. Sors, R. Sors, E. Planas, P. Cardona, J. Sors B. , J. Muntada, B. Farera 
i J. Torrens. - Dia 26: coll d'Estenalles, coll d'Estella, el Séc, Roques de la Coca, 
Montcau (1.052), coll d'Eres, torrent de la font de la Guineu, Roques de la Coca, 
El Sé e i coll d'Estenalles; R. Canturri i P. Cardona. -Di a 31: coll d'Estenalles, coll 
d'Estella, Roques de la Coca, Serrat de la Coca, camí de Mura, font de la Guineu, 
canal de la Guineu, Montcau, coll d'Estella, avene del Montcau i Centre d'informa
ció del Pare Natural; J. Biosca, P. Cardona, C. Costa , T. Mañosa, J. Rosell, J. Roura, 
J. Torrens i R. Vila . 

ALTRES ACTIVITATS 
Dia 1: Marcar amb pintura l'itinerari de la Marxa Infantil; P. Cardona i 

R. Vila. -Dia 5: Senyalització, a coll Roig, per M. Germa i J. Sors, del camí 
rehabilitat per J. Sors en 21 jornades discrecionals , que mena a la pista de 



Cadafalch . RORES ABANS D'IMPRIMIR-SE AQUEST BUTLLETÍ S'HA CONSTA
TAT LA DESAPARICIÓ DEL RETOL QUE ES VEU A LA FOTO. CURTA VIDA 
HA TINGUT' ÉS UNA LLÁSTIMA! -Dies 6 i 29: Treballs de millora de la font 
de la Bardissa; P. Cardona i J. Sors. -Dia 22: Treballs de trossejar i apartar un 
pi caigut a sobre de la font deis horts de Coll Monner; P. Cardona, J . Sors i R. 
Vil a. 

Posant el nHol a coll Roig (Foto 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 
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