
= 

BUTLLETÍ INFORMATIU DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CASTELLAR 
Colom, s/n. (Ateneu) - Tel. 93 714 73 05 

Castellar del Valles (Valles Occidental) , Barcelona 
Adherit a les federacions d'Entitats Excursionistes de Catalunya. d'Espeleologia, 

d'Esports d'Hivern, a Senders de Catalunya i a Azimut 

NÚMERO 384 GENER 2000 

El futur és vostre, jovent! 
Alguns membres del Grup Infantil participants a la portada del 

XXXIV Pessebre a la Castellassa de can Torras, el passat 12 de desembre. 
(Foto: G. Díaz) 



MISSA DELS EXCURSIONISTES 
A LES ARENES 

El passat dia 7 de novembre, un 
bon nombre de socis del Centre ens va
rem reunir a l'entorn de l'ermita de la 
Mare de Déu de Les Arenes per tal d'as
sistir a la Missa que , per tercera vega
da consecutiva, anualment s'organitza en 
memoria i record dels companys que ens 
han deixat. 

La sortida a peu des de Castellar 
es va fer a dos quarts de vuit, seguint a 
l'inrevés l 'itinerari de la Ruta de les 
Ermites, és a dir, passant per Sant Feliu 
del Racó , mas Olivet, torrent del sot del 
Guix, sot de la Carda, l'Illa i torrent de 
Matalonga, arribant a Les Arenes a les 
9 del matí amb temps més que suficient 
per a cruspir-se el ben merescut esmor
zar i poder conversar amb els amics que 
arribaven procedents de la nostra vila. 

A les deu va coment;ar la celebra
ció litúrgica. Degut a que la jornada es 
presentava, meteorologicament for<;a fre
da, es va optar, amb molt d'encert, fer 
la Missa a !'interior de la capella, que 
en pocs minuts es va emplenar de fidels 
i devots de la Mare de Déu. A l'altar, cu
rosament arranjat, hi eren presents 
també unes sobries i senzilles motxilles 
excursionistes. Tot plegat va ajudar a 
que la celebració de l'Eucaristia fos se
guida i participada per tothom. En el 
moment de l'ofrena, fou llegit per un 
company del Centre el text que, pel seu 
profund significat i meritoria qualitat, 
considero just i adient de reproduir. 

Al sortir de l ' ermita, col·lec
tivament, es va procedir a la plantada 
d'un bonic plansó de roure canadenc, que 
des d'ara i esperem que durant molts 
anys, ajudara a donar encara més belle
sa als magnífics paratges que envolten 
el temple. 

El retorn cap a Castellar es va fer 
passant pel turó del Castelló, Sant Jau
me de V allverd i la masia de Cadafalch, 

L'altar amb al·legoria excursionista. 
(Foto: J. M. Castells) 

des d'on, amb la jornada esp lendida que 
acompanyava i gaudint d'una excel·lent 
visibilitat, el petit esfor<; esmer<;at per 
a pujar-hi va esdevenir recompen sat 
amb escreix. A primera hora de la tar
da, satisfets per tot el que el matí ens 
havia ofert, pausadament, feiem les dar
reres passes de la sortida. 

Jaume Torrens Calvó 
Coordinador del Grup de Muntanya 

Ofrena dels excursionistes 
llegida durant la missa 

«Pare Vidal, fidels de la Mare de 
Déu de Les Arenes, amics excursionistes; 
un any més ens retrobem aquí, a l'en
torn de l'altar de la Mare de Déu de Les 
Arenes, imatge de la qual, durant un 



any llarg n 'hem celebrat joiosos el Se Centenari de la construcció constatada del 
seu aixopluc, aquesta borrica ermita que ara ens acull. De la Comissió que el maig 
de l'any passat es constituí per tal d'organitzar-ne les celebracions commemorati
ves i que, una vegada complerta la seva finalitat, fa poques setmanes es dissol
gué, el Centre Excursionista de Castellar en formava part, ja que la seva vincula
ció a l'ermita es pot dir que s'inicia en el mateix moment de formar-se el Centre, 
en l'ara ja un xic llunya 1953. 

D'en9a de llavors, naturalment amb els seus alts i baixos, els excursionistes 
castellarencs aquí hi hem desenvolupat activitats diverses, una de les quals , des 
de fa tres anys, és aquesta de celebrar-hi un cap l'any una missa en sufragi i recor
dan9a de tots els socis i amics excursionistes traspassats. 

Ara, a mitjana tardar, quan la natura, depassat el cicle estiuenc, generós en 
fruits, assoleix aquesta plenitud cromatica que tan ens agrada mostrant-nos a la 
vegada la meravella de la vida que es reclou per, una vegada passats els mesas de 
fredorada, renovar-se plena de vida exultant, venim aquí, els excursionistes, a ofre
nar unes flors a l'altar i un arbre que plantarem aquí als voltants. El plantarem 
en recordan9a d'aquells que ja no són entre nosaltres amb el desig ferm que les 
generacions que ens han de succeir el contemplin alt i esponerós destinat durant 
molts anys a ésser un bon companyó de l'ermita i la seva patrona, la Mare de Déu 
que per ells intercedeix i que un dia també ho fara per nosaltres . Que amb les 
arrels ben arrapades a la terra i el cim apuntant el cel simbolitzi l'acció de gracies 
d'uns excursionistes creients en aquest Déu, obra del qual és aquest meravellós do 
de la vida del qual , els humans, com la resta d'éssers vius en som humils 
usufructuaris. 

En aquesta epoca que ens ha tocat viure, les persones vivim immerses en un 
frenesí d'activitats neguitoses i presses esbojarrades, anant i venint atrafegades a 

Plantant l'arbre obsequi del Centre. (Foto: J . .rvi. Castells) 



l'encal9 de coses i objectius no sempre abastables, fins i tot excursionísticament 
parlant. Per tant, si obrim bé els ulls de l'esperit valorarem tot allo que Les Are
nes i el seu entorn ens ofereixen quan a paisatge, racons tranquils, fonts d'aigua 
pura, etc, etc., que en el seu conjunt, ben assaborits i amb calma són sens dubte , 
font de serenar i assossec. Més si aquí hi sabem arribar després d'una estimulant 
i plaent caminada per qualsevol dels diferents i variats itineraris que hi menen. 
Arribats aquí hem de saber posar-nos amb senzillesa i cor humil a l'empara sere
na de la Mare de Déu, a aquella empara que, ben segur, disfruten ja tots aquells 
amics per als quals hem vingut a pregar i recordar, aquí «entre hoscos i carenes)), 
a l'estil excursionista, pero ben íntimament i amb amor renovat. Altres paratges, 
altres ermites, altres contrades, és prou pales, ens ofereixen més espectacularitat 
i formosor, aixo és evident i aixo els excursionistes som el primers en admetre-ho 
amb cor sincer. Ara, ens cal dir-ho: venir a Les Arenes pels excursionistes castella
rencs, com per a tots vosaltres, diríem, pensant no errar, que és com anar a casa, 
a casa de la mare, més ben dit. El caliu que aquí hi trobem i el que ens fa brollar 
dins nostre en cap altre lloc no el trobem ni sentim. Aquí és a casa, i a casa, la 
mare sempre, sempre acull els fills.)) 

1 PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 1 

Gener 2000 

1, dissabte 
7, divendres 
7, divendres 
9, diumenge 
9, diumenge 
9, diumenge 

14, divendres 
14, divendres 
15, dissabte 
16, diumenge 
16, diumenge 
16, diumenge 
22, dissabte 
23, diumenge 
23, diumenge 

~ diumenge 
23, diumenge 
29, dissabte 
30, diumenge 
30, diumenge 
30, diumenge 

6, febrer 

Activitat 

Reunió preparatoria XL Marxa Inf. Regular 
Reunió preparatoria activitats proper trimestre 
Reunió Controls III Ruta de les Ermites 
Els Rodals de Caldes 
Matinals a Sant Lloren(( del Munt 
VII Itinerari de la Costa 
Reunió programació excursions 
Darrer dia presentació obres 
Veredicte Concurs de Fotografía 
Exc. al Bergueda. Retirada pessebre S. Marc 
Esquí de Muntanya. Pie de Satut 
Concurs Diapositives. Tema Lliure i Muntanya 
Primera sortida Curset Esquí 
Can-Can II 
Els castells del rodal del Montcau (2) 

Itinerari de Natura 
El Montblanc amb esquís 
Segona sortida Curset Esquí 
Excursió a la serra del Montsant 
Esquí de Muntanya. Puigmal 
Escandinavia. El bell i fred Nord 
Matinal a la Serra de l'Obac 

TENIM NOTÍCIA DE ... 

Mes informació a: 

Grup de Muntanya 
Grup Infantil 
Grup de Muntanya 
Grup Infantil 
Grup de Muntanya 
Grup Anar-hi Anant 
Grup Anar-hi Anant 
Grup de Fotografía 
Grup de Fotografía 
Cicle de Muntanya 
Grup Les Dues Traces 
Grup de Fotografía 
Grup d'Esquí 
Grup Infantil 
Grup de Muntanya 
Grup Anar-hi Anant 
Cicle de Projeccions 
Grup d'Esquí 
Grup de Muntanya 
Grup Les Dues Traces 
Cicle de Projeccions 
Grup de Muntanya 

Caminades populars: Segona quinzena, Torrelles, Vilanova i la Geltrú i Olot. 



ACTIVITATS I NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES DE GENER 

GRUP INFANTIL 
· Dia 7: A les 22 hores, ens trobarem al nostre local per preparar les activi

tats del proper trimestre. 
• Dia 9: Els Rodals de Caldes. Matinal, sortida del Centre a les 8, en cot

xes particulars. Vocals: Francesc 93 714 29 21 i Ricard 93 714 25 54. 
· Dia 23: Can - Can 11. Matinal, sortirem a les 8 del Centre a peu. Vocals: 

Guillem, Caries 93 714 82 95 i Oriol 93 714 77 92. 

La Ruta de les Ermites deis lnfantils 
Aquest curs els Infantils també fan la Ruta de les Ermites, pero en cinc eta

pes. Ja us podeu imaginar el per que. Les etapes s'han repartit de la següent 
manera: la: de Castellar a Sant Sebastia de Montmajor; 2a: de Sant Sebastia de 
Montmajor a Sant Lloren~ Savall; 3a: de Sant Lloren~ a la Vall d'Horta; 4a: de la 
Vall d'Horta a Les Arenes; 5a: de Les Arenes a Castellar. 

La primera i la segona ja les hem fet; curiosament totes dues les varem co
men~ar amb un dia asolellat i totes dues les varem acabar amb pluja. Les tres 
etapes restants les farem una pel febrer, l'altra pel mar~ i l'última sed a l'abril, 
el mateix dia de la Ruta de les Ermites; així els nens també viuran l'ambient 
d'aquesta prova de resistencia. 

Encara que cada any els Infantils col·laborem fent un control, i per aquesta 
banda ja coneixem més o menys com funciona , es va crem·e que no estaria de més 
que també coneguessin el recorregut i la duresa d'una de les proves que el Centre 
organitza (evidentment adaptant-lo a les característiques del Grup). 

En els propers butlletins us mantindrem informats de les restants etapes 
que queden per fer. 

La Vocalia 

GRUP DE MUNTANYA 
· Dia 1: Reunió preparatoria de la XL Mat·xa Excursionista Infantil de 

Regularitat de Castellar - Trofeu Josep Coll, a celebrar el vinent mes d'octubre. 
A les 12 del migdia, al local social. Oberta a tothom qui vulgui col·laborar. 

· Dia 7: Reunió de Controls de la 111 Ruta de les Ermites. Al local so
cial, a un quart d'onze del vespre, tindra efecte aquesta trobada entre totes les 
persones que vulguin col·laborar, el proper dia 9 d'abril, en les tasques d'or~anitza

ció d'aquesta prova de resistencia per muntanya que organitza el Centre. Es ober
ta a la participació de tothom. 

· Dia 9: Matinal a Sant Lloren~ del Munt. Itinerari: La Barata, can Bofí, 
canal del forn del Cargol, Morral Gran, Pla dels Ginebrons, font Flavia, els Óbits, 
Carena del Pages, Sescorts , can Pelacs, La Barata. D'unes 3,5 a 4 hores i un des
nivell aproximat de 400 metres. Hora de sortida: a les 7,30 del local social. Des
pla~ament en cotxes particulars. Vocal: Ramon Vila, 93 714 57 77. 

· Dia 16: Excursió al Bergueda. Retirada del Ve Pessebre del Grup de 
Muntanya al cim de Sant Marc de Broca. Despla~ament en cotxes particulars. 
Rores efectives de camí: tres. Vocals: Pere Cardona i Jaume Torrens. Telefon 
93 714 80 47 i 93 714 55 42. 

· Dia 23: Els castells del rodal del Montcau (2). Itinerari: el Marquet, font 
dél Llor, canal i collet del Llor, font de la Guineu, Sant Lleir, castell de Mura, La 



Vall, carena dels Emprius, coll de Pregona, Roca Sereny, castell de Pera , carena de 
la Muntada, la Muntada i el Marquet. Excursió matinal. Despla~ament en cotxes 
pa rticulars. Vocal: Jaume Torrens . Telefon 93 714 55 42. 

· Dia 30: Excurs ió a la Serra del Montsant. Itinerari: Escaladei, gr au de 
Salfores, serra Major, clot del Cirer, La Cogulla, punta Alta del Boter, grau de 
l'Escletxa, Escaladei. Despla~ament en cotxes particulars. Vocals : Josep M. Biosca 
i Jaume Torrens. Telefons 93 714 62 63 i 93 714 55 42. 

· Dia 6 de febrer : Matinal a la Serra d e l'Obac. Font de la Portella, l'Obac 
Vell. Despla~ament en cotxes particulars. Vocal: Ramon Vila . Tel. 93 714 57 77. 

GRUP ANAR-HI ANANT 
· Dia 9: VII ltinerari de la Costa. Cala Montgó - Sant P e re P escador. 

Excursió amb un recorregut aproximat de 17 km. Cal por tar esmorzar i dinar. Teniu 
en compte que fin s a Sant Mar tí passarem per llocs que sovin t podrem fe r la copeta 
i el «carajillo» o cigaló, i si fos molt convenient per la salut, fins i tot podríem 
menjar uns bons plats de peix. Sor tirem a dos quarts de 7 del matí en autocar des 
de la placeta de la Vallesana. Cal apuntar-se previament abonant 1.700 ptes (10.22 
euros) fins el 3 1 de desembre. Places limitades. 

· Dia 23: ltinerari d e Natura. Ca n 'Olive r , Castellar Vell, El Castell. 
Sortida a les 8 del matí a peu, del Centre. Com cada any des de que es va actu
alitzar l'Itinerari de Natura , el Grup Anar-hi Anant organitza aquesta sortida , pel 
seu man tenimen t i difusió. 

• El divendres dia 14 de gener, al local social, a les 
10 del vespre, es fara una reunió per programar prope
res excursions i nous responsables per la continultat del 
Grup. 

GRUP D'ESQUÍ 
· Dies 22 i 29 : Prime ra i segona sortida del Curset d'esquí a l'estació 

a ndorra na de Pal-Setúria. 

GRUP DE FOTOGRAFIA 
• Dia 14 de gener: és el darrer día per presentar les obres del 25e Con

curs de Diapositives. Els participan ts podran fer-ho en els dos temes, lliure i mun
tanya. 

· Dia 15 de gener , al local socia l, a les set de la tarda, es fad. el veredicte 
públic del Concurs, pels membres del Depar tament de Fotogr afia de les Agrupa
cions Narcís Gira lt, de Sabadell. 

Després del veredicte, juntament amb el jurat, anirem a fer el «Sopar dels 
Fotografs», al qual pot assistir tot aquell que desitgi passar una estona fotogn1fi
cament amena. El preu del sopar és de 2. 500 pessetes per persona (es podra. esco
llir entre diferents plats del menú). Les reserves es poden fer fins el dia 15 de gener , 
els dimarts i divendres de 10 a 11 hores, al telefon 93 714 73 05 del Centre (Gui
llem o Lluís). 

· Dia 16 de gener , a dos qua r ts de 8 del vespre, al local social i dins del 
XXIXe Cicle de Projeccions es projectaran totes les col·leccions de diapositives 



presentades al concurs. A 
més, es repartiran els premis 
corresponents als guanyadors; 
també r entrega de premis i 
records de participació als 
participants del XIVe Concurs 
de Fotografia en color. 

Us recordem que des 
del dia 25 de desembre podeu 
veure les fotografie s del 
XXXVIIe Saló de Muntanya 
dins de la XL Vla Exposició 
Social de Fotografia. 

El dimarts, dia 21 de 
desembre es va emetre el ve
redicte del quart trimestre , 
tema ((Saló de Muntanya». 
Les tres fotografies guanya
dores van ser: Primer lloc per 
Manel Bernal, amb l ' obra 
(<Cabell d' a ngel>> ; segon lloc 
per Josep M. Fontanet, amb 
«Aigua de n eu»; i tercer lloc 
per Eva Ventura, amb «Mun
tanya, font de vida». La clas
sificació del trimestre des
prés de sumar les dues 
fotografies va quedar de la se
güent manera: Primer classi
ficat i guanyador del trimes
tre, Manel Bernal, amb 36 
punts; 2a , Eva Ventura, 36 ; 
3r, Josep M. Fontanet, 35; 

Primer premi del XXXVII Saló de 
Muntanya. Autor: Manel Bernal 

4rt, Lluís Laton·e, 34; 5e, Francesc Deu, 33 ; 6e , Jaume Muntada, 32; 7e, Rafael 
Carballo, 30; Sa, Elvira Guardia, 29; 9a, Carmen Campos, 28; lOe, Miquel Borrell, 
27; 11a, Mari-a · Salvador, 26; 12e, Pere Estapé, 26; 13e, Joan Muntada, 22; 14a, 
Marina Muntada, 21; 158, Josep Manel López, 21 ; 16e, J. Miquel Badia, 21; 17e, 
Fra ncesc Soto, 20; 188, Guillem Díaz, 20; i 198, Josep Sala Pey amb 14 punts. 

Classificació final del XIV e Concurs Anual de Fotografia en color: Pri
mer classificat i guanyador absolut de rany, Manel Bernal amb 141 punts; 2n, 
Josep M. Fontanet, 138; 3r, Lluís Latorre , 131; 4a, Maria Salvador, 126; 58, 
Francesc Deu, 126; 68 , Jaume Muntada, 123; 7a, Eva Ventura, 121; Sa, Marina 
Muntada, 121; 9e , J . Miquel Badia, 119; lOe , Rafael Carballo , 117; 11a, Elvira 
Guardia, 115; 128, Joan Muntada, 112; 13e, Miquel Borrell, 106; 148, Francesc Soto, 
102; 158, Pere Estapé, 93 ; 16e, Guillem Díaz, 91 ; 17e, Josep Manel López, 91; 18a , 
Núria Genesca , 71; 198, Valentí Vives, 62 ; 208, Manel Varela , 61; 2le, Jordi 
Comasolives, 58; 22a, M. Rosa Bardés, 57; 23a, Georgina Muntada, 52; 24e, Ramon 
Llorach, 52; 25e, Leandre Muntada, 51; 26e, Jordi Serra, 35; 27a, Lluisa Gimeno, 
32; 28a, M . Fra ncisca Valverde, 28; 29a , Carmen Campos, 28 ; 30a, Elisabet 
Minguell, 27; 3la, Cm·me Marabé, 24; 32a, Meritxell Rossell, 22; 338, Guillem Deu, 
20; 34a, Josefina Gimeno, 16; i 358, Josep Sala Pey, amb 14 punts. 



GRUP LES DUES TRACES. Esquí de Muntanya al teu abast. 
· Dia 16: Pie de Satut o Tossal Bobinar (2 .836 m). Desnivell: 894 m. Ho

rari: 3 112 hores . Dificultat: *. 
• Dia 30: Puigmal, per Núria (2 .913 m) . Desnivell: 946 m. Horari: 4 hores. 

Dificultat: * *. 
Tots els interessats podeu posar-vos en contacte abans del dijous de cada 

sortida amb qualsevol deis membres habituals: família Llobet, Marc Carreras o 
Pere Estapé, 93 714 85 84. 

CICLE DE PROJECCIONS 
· Dia 16: Concurs de Diapositives. Tema Lliure i Muntanya. Passi i re

partiment de premis a carrec del Grup Fotografíe del Centre. 
· Dia 23: El Montblanc amb esquís. Des del pla de l'Aguille de Midi i 

per la glacera de Boussons. Diapositives a carrec de Pere Estapé , del Centre. 
• Dia 30: Escandinavia. El bell i fred Nord. Diapositives, a carrec d'Enric 

Soler, de Terrassa. 

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

El Dr. Montoriol, que tinguérem entre nosaltres el passat 19 de desembre 
contemplant el pessebre bastit pel Grup Infantil. (Foto: J. M. Castells) 

NOTICIAR! DEL CENTRE 

Moviment de socis durant l'any 1999 
Altes: Josep Ll. Martíno Sánchez, Vicen<; Peig i Gaspar, Josep Pujo! i Rusiñol, 

Francesc Hernández i Cutillas, Roger Vilalta i García, Josep M. Crespo i Guerrero, 
David Daura i Domingo, Osear Daura i Domingo, Cristina Murgó i García, Albert 



Lleonart i Muñoz, Pere Fortes i Martín, Oriol Llatjós i Badia, Sergi Llatjós i Ba
dia , David Galí i Pérez, Daniel Escofet i Plana, Roger Camps i Gil , Josep M. 
Fontanet i Valls, Manel Bernal i Jiménez, Carles Mitja i Caballé , Josep Xavier 
Torres i Méndez, Laura Hernández i Moya, Dídac Grima i Palacio, Rita M. Ramírez 
i Barragán, Lluís Grima i Ramírez, Dídac Grima i Ramírez, Joan Montes i Oliveras, 
Joan Sans i Castells , Christine Dublanc Martín, Marina Sans Dublanc, Júlia Sans 
Dublanc, Arnau Sans Dublanc, Laia Sánchez i Lloansí, Antoni Comas i Vilaseca, 
Marc Santos i Ramírez, Emili Russell i Mújica, Noelia Pérez i Martínez, Francesc 
Homs i Llobera, Josep Gili i Parés. Total: 38. Baixes: Albert Vidal i Comas, Joan 
Josep Gil i Calvo, Meritxell Sánchez i Lloansí, Josep Alemany i Fontanet (+) , 
Christine Costes, Joan Llonch i Solé, Núria Ferrarons i Subarroca, Soraya Rodríguez 
Castillo , Albert Lacunza i Alcaraz, Montserrat Vendrell i Vendrell, Anna Mas i 
Vendrell, Isbert García i Fresneda, Jordi Roca i Ariza, Alba Daviu i Llorens, Sixte 
Rius i Gallaguet, Antoni Serra i Tantiña, Llorent;: Ferrer i Ribas (+), Jordi Mainegre 
i Tello, Domenec Reverter i Chueca (+), Anna Gili i Rovira, Rosa M. Grau i Martín, 
Segimon Gisbert i Faja i Fermí Pons i Pons. Total: 23 . 

. EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DEL MES DE NOVEMBRE 

Santa Maria del Castell de Gallifa, 
en la Ruta de les Ermites. 

(Foto: G. Díaz) 

GRUP INFANTIL 
Dia 14: Ruta de les Ermites 

(primera etapa) ; M. i C. Díaz, O. 
Papell , A. i Al. Canturri, X. i S. 
Alavedra, A. i Al. Vilatersana, J. i A. 
Rovira, M., J. i A. Sans, T. i M.Cots. 
- Dia 28: Ruta de les Ermites (se
gona etapa) ; O. Papell, An. i Al. 
Canturri, X. i S. Alavedra , Ar. i Al. 
Vilatersana, J. i A. Rovira , J. i A. 
Sans i M. López. 

GRUP DE MUNTANYA 
Entorns de Castellar - Octu

bre: La Barata, canal de la Pedrera, 
agulles del Ninot i retorn; J. M. Tor
res junt amb Osear Masó de Sabadell. 
Novembre : -Dia 1: Vall d'Horta, tor
rent de les Comes, Roca Mur, visita a 
les restes de l'antic castell de Mur 
o castell Gavatx, coll Gavatx i retorn 
pel mateix camí; J. Torrens. - Dia 2: 
Coll d'en Trapes, Casa de l'Obac, Pou 
de Glac;:, font de la Portella, Turó de 
la Mamella, Alts de la Pepa, casa de 
l'Obac i coll d'en Trapes; P. Cardona i 
F . Homs. - Dia 5: Casamada, torrent 
Tosca, Togores, pi gros can Manent, 
Casamada; M. Cuatrecasas, M. Ribas, 
M. Olivé, J. Sors, Jaume Sors, N. Sors 



i R. Bermúdez. -Dia 7: Castellar, el Ripoll , S. Feliu del Racó, mas Olivet, sot de 
la Carda, l'Illa, ermita de la Mare de Déu de Les Arenes (assistimcia a la III 
Missa en memoria dels excursionistes castellarencs difunts i plantada de l'arbre 
ofert pel Centre) , turó del Castelló, S. Jaume de Vallverd, can Cadafalch i Caste
llar; E. Bravo, P. Cardona, M. Germa, J . Lloret, T. Mañosa , F. Soto, R. Vila i J. 
Torrens. Als actes també hi assistiren altres socis i castellarencs. -Dia 9: Coll 
d'en Trapes, Casa de l'Obac, font de la Portella , canal del Llop , collet Estret, pou 
de gla~, Tossal de l'Áliga, Casa Vella de l'Obac i coll d'En Trapes; P. Cardona i F. 
Homs . -Dia 16: La Barata, Carena del Collet Estret, Castellsapera, Carena del 
Rengle, torrent de la font de l'Olla, font de l'Olla i La Barata; P. Cardona, F . Homs 
i J. Martí. -Dia 21: Alzina del Sal·lari, torrent del Roure Llarg, Les Tres Pirras
ses, Puig Andreu, Pla de Serrallonga, font dels Traginers i Alzina del Sal·lari; D. 
Barrera, E. Bravo, P . Cardona, M. Llonch, J. Roura, F. Soto, C. Valverde, P. Valverde 
i R. Vila. -Dia 23: Alzina del Sal·lari, coll de Tres Creus, Paller de Tot l'Any, 
Balma Roja, coll de Correu, torrent de la Cansalada, font de la Pola, coll de Tres 
Creus i Alzina del Sal·lari; P . Cardona, F . Homs i J . Martí. -Dia 27 : Pla del 
Girbau, coll de Grua, Pi del Vent, La Mola i retorn per la Codoleda; A. M. Palleja 
i J. M. Torras. -Dia 30: Can Ramoneda, Riera de Sentmenat, can Fruitós, can 
Cisa, El Roure Gros, font i gorg d'en Pélags, Turó de la Torre Roja, Sant Miquel 
de l'Arnó, can Cisa, can Fruitós i can Ramoneda; R. Canturri, P . Cardona i J. Martí. 

Altres excursions : Octubre . -Dia 9: Castellfollit del Boix, església roma
nica de S. Pere , runes castell del Boix (675 m) i retorn; A. M. Palleja, J. M.Torras 
junt amb Núria Ruiz i Joan Masachs, de Viladordis. - Dia 14: Val d'Aran : 
Bagergue, estany de Montoliu, tuc de Mauberme (2.280 m) i retorn per Varrados; 
J . M. Torras junt amb Jordi Bardia i Lluís Muntan, del Club Muntanyenc Barce
lones. -Dia 28: S. Esteve de Palautordera, refugis del Montseny, ermita i cim de 
Sant Elies (1003 m) i retorn per S. Pere de Vilamajor; A. M. Palleja i J. M. Torras. 

CAMINADES I MARXES 
Octubre. -Dia 2: I Marxa deis 100 km. de Banyoles, travessant les co

marques del Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Girones i l'Alt Emparda; J. M. Torras. 
-Dia 10: IV Caminada popular de Castellnou de Bages; A. M. Palleja i J. M. 
Torras. -Dia 17: XVI Caminada popular de Centelles ; M. Germa i J. M. Torras . 
-Dia 31: XI Caminada popular de S. Miquel de Balenya; M. Germa i J. M. 
Torras. Novembre: -Dia 7: V Marxa del Garraf, amb sortida i arribada de l'er
mita de Bruguers; M. Vendrell, A. Dalmau i J . M. Torras. -Dia 14: 11 Caminada 
popular de Canovelles; M. Germa i J . M.Torras . -Dia 21: XXI Campionat de 
Fons Ripoll-Sant Joan de les Abadesses-Ripoll (mitja marató) ; J. M. Torras. -
Dia 28: X Travessa de muntanya: S. Mar~al, creu de Matagalls, Pla de la Cal
ma, Samalús, Corró d'Avall i Granollers; M. Vendrell, A. Dalmau , Rosa San Pablo 
i J. M. Torras. 

ESCALADA 
Octubre. -Dia 8: Agulla del Ninot, agulla del Damunt per la via integral 

Ninotaires i el Morral Simiesc; J. M. Torras junt amb Osear Masó de Sabadell. 

ALTRES ACTIVITATS 
Octubre. -Dia 23: A. M. Palleja i J. M. Torras van col·laborar en la XII 

edició dels 100 km en Pista Internacional «Catalunya 99» que tingueren lloc a can 
Jofresa (Terrassa). 

Dia 17: Treballs de millora de la font de la Bardissa; P. Cardona i J. Sors. 


