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EL NOSTRE PRESIDENT 
Aquest mes de febrer, i dins l'Assemblea Ordinaria de Socis, en Joan Munta

da, deixara el carrec de president del nostre Centre. Ha estat molts anys membre 
de junta i més de set en la presidencia. Tots els que hem tingut la sort de treba
llar al seu costat hem conegut la bonhomia d'en Joan. Hem viscut moments bons 
i d'altres no tant, ens hem vist a les 12 de la nit i a les 5 de la matinada, hem 
parlat del pressupost i del temps que fa, ens hem vist a Tuixept i a la Castellassa, 
hem ... hem compartit la seva il·lusió: que el CEC, la nostra entitat, sigui cada dia 
millor. Tots als qui ens costa escriure el que sentim ho voldríem resumir tot en 
quatre paraules: ha estat tot un president i és una millor persona. Gracies, Joan. 

Ramon Montes, sots-president 

Títol: «Simetria>> - Primer premi del XXIV 
Concurs de diapositives. 
Tema Muntanya. (Autor: Jordi Serra) 

Títol: ((Mar en calma». 
lr premi del XXIV 
Concurs de diapositi
ves. Tema Lliure 
(Autor: Lluisa Gimeno) 

El dia 25 de desem
bre, es féu l'acte de 
lliurament de premis 
de fotografia. 
Guanyadors del 
4rt. trimestre 



j PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 1 

Febrer 2000 

5, dissabte 
6, diumenge 
6, diumenge 
6, diumenge 
6, diumenge 

12, dissabte 
13, diumenge 
13, diumenge 
13, diumenge 
20, diumenge 
20, diumenge 
20, diumenge 
20, diumenge 
27 , diumenge 
27, diumenge 
27, diumenge 

4 de man; 
5 de man; 

Activitat Més informació a: 

3• Sortida Curset d'esquí a Pal-Setúria Grup d'Esquí 
Els dolmens de la Serra de l'Arca Grup Infantil 
Matinal a la Serra de l'Obac Grup de Muntanya 
De Sant Vicew; de Jonqueres a Castellar Grup Anar-hi Anant 
Parintins para o mundo verd Cicle de Projeccions 
4• Sortida Curset d'esquí a Pal-Setúria Grup d'Esquí 
Matinal a Montserrat Grup de Muntanya 
Petit Puig Peric (Capcir) Grup Les Dues Traces 
L'origen del món i el llinatge dels déus Cicle de Projeccions 
Ruta de les Ermites. Tercera Etapa Grup Infantil 
Matinal al Cogulló de Cal Torre (Bages) Grup de Muntanya 
Excursió a l'Hospital de Sang Grup Anar-hi Anant 
Eslovenia. Caminades pels Alps Julians Cicle de Projeccions 
Cicle de sortides pel Montseny (XXXV) Grup de Muntanya 
Puigmal (Núria)-Ripolles Grup Les Dues Traces 
Arquitectura popular. A través dels viatges ... Cicle de Projeccions 
Sortida d'esquí a Boí-Taüll Grup d'Esquí 
Matinal a Sant Llorenc,; del Munt Grup de Muntanya 

TENIM NOTÍCIA DE ... 
• Caminades de Resistencia: Dia 13: XXIX Travessa Viladrau-La Garriga. 

Primera quinzena: Baixada de la Llum de Montserrat. - Dia 20: Ruta de la Trans
humancia . 2a etapa Gallifa-Castellterc,;ol; organitza «La colla de Caldes». Segona 
quinzena: Santa Perpetua-Tibidabo. 

ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES DE FEBRER 

GRUP INFANTIL 
Aquest Nada! el pessebre del Centre era un xic diferent d'altres Nadals. Com 

haureu pogut comprovar és reciclat. Esta fet de material que els nens i nenes han 
portat de casa; tetrabric, cartrons de paper de water, pots de detergent, oueres i 
moltes més coses, com ja us podeu imaginar. 

El problema va ser quan varem tenir la taula de ping-pong plena de coses: el 
gran problema era com fer sortir un pessebre de tot aquel! material; pero de mica 
en mica (quatre o cinc dissabtes) , el pessebre va comenc,;ar a agafar forma . Alguns 
personatges han donat més feina que d'altres, especialment el caganer. Així, entre 
treballar i jugar, que de tot s'ha de fer una mica, es va arribar a fer el que tots 
heu pogut veure bastit en aquell raconet del nostre local. 

Pels nens/es ha sigut una experiencia molt agradable i per compensar una 
mica aquest «esforc,;» el pessebre ha obtingut el primer premi, en la seva modali
tat, del concurs de pessebres de la Capella de ,Montserrat. Enhorabona a tots! Del 
pessebre del 2000 ja en parlarem. Desitgem que us hagi agradat. 

· Dia 6: Els Dólmens de la Serra de !'Arca. Matinal, sortida a dos quarts 
de 8 del local s ocial, en cotxes particulars. Vocals : Sergi i Fiona, tel. 93 714 56 97. 

• Dia 20: Ruta de les Ermites. Tercera Etapa. Matinal, sortirem en Va
llesana, a dos quarts de 9 del vespre fins a Sant Lloren¡;, per iniciar el recorregut 
fins al Pont de la Roca. Per facilitar la tornada , els xüfers ens trobarem al Centre 
a les 8.20, per anar a deixar els cotxes al Pont de la Roca. Vocals: Guillem i Caries, 
tel. 937148295. 



GRUP DE MUNTANYA 
• Dia 6: Matinal a la Serra de l'Obac. La Barata, font de les Cantarelles, 

collet Estret, font de la Portella, Pou de gla r;:, Alts de la Pepa, Tossal de l'Áliga, Pou de 
gla<;, Turó de la Carlina, Roca del Corb, La Barata. Despla<;ament en cotxes parti
culars. Hora i lloc de sortida: dos quarts de 8 del matí des del CEC. Rores de marxa 
aprox: 3 i mitja a 4. Desnivell aprox. 550 m. Vocal: Ramon Vila, tel. 93 714 57 77. 

• Dia 13: Matinal a Montserrat. Els Pollegons i mirador de Santa Mag
dalena. Itinerari: Pla de la Monica (430 m), camí del Pont, coll dels Pollegons, 
serra de les Paparres, cisterna i escales de Jacob, ermita de Santa Magdalena, 
mirador de Santa Magdalena (1.132 m), mirador de Santa Caterina, camí de les 
Artigues, serrat d'en Muntaner, clot i pla de la Monica. Despla<;ament en cotxes 
particulars. Rores de camí: 4. Vocal: Jaume Torrens, tel. 93 714 55 42. 

· Dia 20: Matinal al Cogulló de Cal Torre (Bages) . ltinerari: Sant Pere de 
Castellfollit del Boix, Castellfollit del Boix, Serra de Cal Torre, Punta de Palomes, 
Cogulló de Cal Torre (882 m) (considerat el punt geologic més centrat de Catalunya) 
i retorn a Sant Pere de Castellfollit del Boix. Rores de camí: 3 aprox. Desnivell: 
300 m . Sortida de Castellar a dos quarts de 7 del matí, en cotxes particulars. 
Excursió sense dificultats tecniques . Vocal: Pere Cardona, tel. 93 714 80 47. 

· Dia 27: Cicle de sortides pel Montseny (XXXV). Recorregut pel Pla 
de la Calma. Itinerari: Pla de l'Ase Mort, pla de l'Estany, pla del Bassau, collet 
Terrús, el Cafe, corral d'en Farera, els Quatre Caus, pla de les Brugues, ermita de 
Sant Cebria de la Mora, la Caseta, pla del Bassau, corral de la Cortada, pla de 
l'Ase Mort. Els relleus superiors del pla de la Calma, desforestats, ondulats i gran
diosos li donen un encís rar i inusual i d'una gran qualitat paisatgística, i junt 
amb les feixes esglaonades que envolten la capella romanica de Sant Cebria de la 
Mora, formen un conjunt d'un valor estetic sense parangó. 

Sortida a les 7. Vocal: Baldomer Farera, tel. 93 714 26 76 i 93 714 54 53. 
• Dia 5 de mar<;: Matinal a Sant Llorenc del Munt -camins i canals del 

sector occidental. Vocal: Ramon Vila, tel. 93 714 57 77. 

GRUP ANAR-HI ANANT. Nota Informativa 
El proppassat 14 de gener del 2000 va tenir lloc al local social una reunió 

amb l'assistencia de 20 components del Grup Anar-hi Anant per tal de debatre la 
continultat del grup i preparar noves excursions. En aquesta reunió Josep Maria 
Biosca, Concepció Costa i Josep Ramon Recorda ens vam comprometre a fer de 
coordinadors del grup per tal d'assegurar-ne la continui:tat, ja que era el desig de 
tots els presents. 

En aquests moments de canvi creiem que és de justícia agrair l'esfor<; i la de 
dicació de tots els qui han organitzat excursions per al Grup, i d'una forma molt relle
vant als amics R¡¡_mon Mas, Miquel Badia i Jaume Font, que són els que més ho
res i esfor<;os hi han dedicat durant tots aquests anys. Nosaltres no creiem que els 
puguem superar, pero ens hem decidit a agafar la coordinació per tal que el Grup 
Anar-hi Anant tingui continultat, ja que tots junts hem passat estones molt bones 
d'amistat i companyonia, en contacte amb la natura i aixo no es pot deixar perdre. 

En principi continuarem preparant dues excursions matinals al mes (sempre 
que les dates, festes i activitats programades ens ho permetin) i una excursió de 
tot el dia per trimestre. Hi haura una reunió, també trimestral, perque entre tots 
puguem preparar les excursions següents. Volem recordar a tothom que aquestes 
excursions són obertes a tots els castellarencs i socis. 

Les properes excursions previstes són les següents: · 12 de mar<;: Sant 
Sebastia de Montmajor. Vocals : Josep Ruiz i Montserrat Barrachina. 

· 26 de marc;: St. Sadurní de Gallifa. Vocals: Josep M. Biosca i Concepció Costa. 
(Trobareu més informació en aquest butlletí i també a «Forja» i «L'Esportiu»). 
El 14 d'abril, a les 10 de la nit i al local social, hi haura una reunió per 

preparar les excursions del segon trimestre . Us hi esperem. 
Josep M. Biosca, Concepció Costa i Josep Ramon Recorda; 



· Dia 6: Excursió matinal: de Sant Vicen~ de Jonqueres a Castellar. Iti
nerari: Sant Vicen<; de Jonqueres, riu Ripoll, can Pages, torrent de Colobrers o de 
la Tosca , can M01·agues Vell, Sant Pere d'Ullastre, Puigvert i Castellar. Sortida a 
tres quarts de 8 de la Vallesana. Despla<;ament amb la Vallesana de les 8 fins a 
la Llanera. Durada: 3 hores aproximadament. Vocals : Maria Concepció Costa i 
Josep Maria Biosca, tel. 93 714 62 63 . 

• Dia 20: Excursió matinal: L'Hospital de Sang. Itinerari: Alzina del Sala
ri, coll de Tres Creus, font de la Pola, coll de Tanca, cova gran de Mata-rodona, 
Hospital de Sang, coll de Boix, coll de Tres Creus, alzina del Salari. Sortida a les 
8 del matí del local social, en cotxes particulars. Durada: 3 hores i mitja aproxi
madament. Vocals: Jaume Font i Jaume Vila, tel. 93 714 56 76 i 93.714.37.47. 

GRUP D'ESQUÍ 
· Dies 5 i 12: Tercera i Quarta sortides del Curset d'Esquí a l'estació 

andorrana de Pal-Setúria. 
· Us recordem que el proper dia 4 de mar<;, i un cop finalitzat el curset, fa

rero una sortida a l'estació de Boí-Taüll. Les inscripcions seran el dilluns dia 31 
de gener de 8 a 9 del vespre. 

GRUP LES DUES TRACES. Esquí de Muntanya al teu abast. 
• Dia 13: Puig Peric Petit (Capcir) . (2.690 m) . Desnivell: +643 -1035. Difi

cultat: * *. Horari: 6 a 7 hores. Cal piolet i grampons. 
• Dia 27: Puigmal (Núria)-RipollE'ls. (2.910 m). Desnivell: 943 m. Dificultat: *. 

Horari: 4 hores. Cal portar grampons. Si voleu el programa amb totes les sortides 
programades per la temporada o bé teniu qualsevol consulta o dubte us podeu 
adre<;ar als responsables del grup. Pere, tel. 93 714 85 84. 

GRUP DE FOTOGRAFIA 
El passat dia 15 de gener es va emetre el veredicte del XXIVe Concurs de 

Diapositives, tema Lliure i Muntanya, en color. El jurat va estar format per tres 
membres del Departament de Fotografia de les Agrupacions Narcís Giralt. Hi van 
participar 22 concursants amb un total de 126 diapositives. El resultat va ser : 

TEMA MUNTANYA: Millor col·lecció: Josep M. Fontanet. la, Millor diaposi
tiva: títol «Simetría», de Jordi Serra. 2a, Millor diapositiva: títol «Abans de la 
tempesta», d'Elisabet Minguell. 3a, Millor diapositiva: títol «Bosc», de Josep 
Llinares. TEMA LLIURE: Millor col-lecció: Montserrat Bergada. la, Millor diaposi
tiva: títol «Mar en calma», de Llui:sa Gimeno. 2a, Millor diapositiva: títol <<Pont 3», 
d'Elisabet Minguell. 3a, Millor diapositiva: títol «Passeig del cigne», de Manel Bernal 
i Accessit: títol «Túnel&>, de Jordi Serra. 

Des de la vocalia del Grup de Fotografia volem felicitar als guanyadors i agrai:r 
a tots els concursants per la seva participació i animar-vos pel proper concurs (dins 
d'aquest butlletí hi ha les bases del XVe Concurs de Fotografía del present any). 

CICLE DE PROJECCIONS 
· Dia 6: Parintins para o Mundo Verd. Festival folklóric a l'Amazones. 

Projecció de video a carrec de Josep Vidal. 
· Dia 13: L'origen del món i el llinatge deis déus. Evocació dels relats de 

la mitología grega a través de les imatges, e}s monuments i les arts a Catalunya 
i a l'estat espanyol. Diapositives a carrec de Joan Esquena i Moret, professor de 
llatí i de cultura classica, del centre. 

· Dia 20: Eslovimia. Caminades pels Alps Julians. Diapositives a carrec 
de Maria Alfara, del centre. 

· Dia 27: Arquitectura popular. A través deis viatges d'un excursionis
ta. Diapositives a carrec de Josep Llinares, del centre. 

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



NOTICIARI DEL CENTRE 

ASSEMBLEA GENERAL ANUAL ORDINÁRIA DE SOCIS 

En compliment amb el que disposen els estatuts d'aquesta entitat, el dia 25 de febrer, a les 10 de la nit en 
primera convocatOria i a dos quarts d'll en segona, en el local social (C/. de Colom, s/n -Ateneu-) tindra !loe la 
celebració de l'Assemblea general anual ordinaria de socis, que es desenvolupara d'acord amb el següent Ordre 
del dia: l. Lectura i aprovació, si s'escau, de !'acta de l'assemblea anterior. 2. Comentari de les activitats deis 
grups. 3. Estat de comptes a 31-12-1999 i aprovació, si s'escau. 4. Aprovació quotes soci pera l'any vinent. 
5. Pressupost per a l'any 2000. 6. Lectura i comentari de les propostes de socis, rebudes per escrit, fins 10 dies 
abans de la celebració de l'assemblea. 7. Rati.ficació del nou president nomenat per la Junta (art. 39 deis Esta
tuts). 8. Torns de paraules, precs i preguntes 

Podran assistir-hi amb dret a vot tots els socis majors d'edat que estiguin al corrent del pagarnent de la quota. 

ACORDS DE LA DARRERA JUNTA 
Renúncia al carrec 

• En la reunió mensual de Junta celebrada en el local social d'aquesta enti
tat, el dia 20 de gener passat, el vocal i membre de la mateixa Ramon Mas re
nuncia voluntariament al seu carrec. La resta deis components vam acceptar la 
seva decisió , i volen agrair 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. Tot i 
així en Ramon continuara com a responsable del Material del Centre. 

Renovació del carrec de president 
• En la mateixa reunió va ser presentat en Sergi Rovira, com a candidat per 

a substituir en Joan Muntada en el carrec de president. La Junta va aprovar el 
nomenament del nou president, que haura de ser ratificat per l'Assemblea de socis 
d'aquest mes de febrer, tal i com apareix en un deis punts de l'ordre del dia. 

CANVI DE VEGUER 
• Segons consta a l'acta de la reunió mensual de Vegueria Excursionista del 

Valles, a la seu del CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA, el dia 13 de 
desembre de 1999, fou elegit per unanimitat al no presentar-se cap més candidat, 
com a nou Veguer el senyor Joaquim Solbas i Rabal, del Club Muntanyenc de Ter
rassa . El senyor Solbas substitueix al dimitit senyor Josep Barbera, que després 
de 17 anys d'intensa i efica¡y labor al capdavant de l'excursionisme vallesa, a vo
luntat propia cessa, la labor del qual, des d'aquest butlletí, cal agrair públicament. 
Deis canvis haguts en donem coneixement als nostres associats. 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DEL MES DE DESEMBRE 

GRUP DE MUNTANYA 
• Entorns de Castellar. -Dia 4: Matinal a la Barata, canal del forn del 

Cargo!, els Óbits, canal de les Pedreres, can Pelacs; R. Vila i J . Sors. -Dia 6: 
pont de la Roca, masia de la Roca, torrota de la Roca, coll de la Creu de Ricó i 
retorn; J. Torrens. -Dia 8: La Torrota de la Roca, runes del castell de Mur, Pedra 
d'Áliga, i pont de la Roca; J. Roura, C. Lleixa, P . Simon, E . Bravo, F . Soto, J. M. 
Torras, J. Torrens i R. Vila. -Dia 11: Matinal la Barata, font de les Cantarelles, 
coll Estret, Portella, pou de Glac, la Barata; R. Vila i J. Sors. -Dia 12: Local 
social, el Ripoll, el Girbau, coll de Grua, Gorg del General, participació actes de 
la portada i col-locació del XXXIV Pessebre a la Castellassa, canal deis Arinjols, 
carena de l'Illa, camí Ruta de les Ermites, collet del Pujol, mas Olivet, S. Feliu del 
Racó, Castellar; E. Bravo, F. Soto i J. Torrens. - Dia 14: Coll d'Estenalles, La Mata, 
collet de la Sabatera, Pujol de la Mata, camí de la Costa, Pujol del Llobet, camí 



• 

de la Costá, collet de la Sabatera, pla de la Falconera i coll d'Estenalles; R. 
Canturri, P. Cardona, F. Homs i J . Martí. -Dia 16: Coll d'Estenalles, canaleta a 
la capella de Montserrat, turó dels Cortins i retorn; J. M. Torras. Castellar, Ca
nyelles, Coll Roig, Bassal dels Gripaus, font del Gurri, Fonts Altes i Castellar; P. 
Cardona. -Dia 19: Vall d'Horta, la Muntada, coll del Castell o d'Agramunt, Cas
tell de Pera, coll d'Era Ventosa, coll de Pregona, Pregona, can Brossa, Vall d'Hor
ta; E. Bravo, F . Soto, J. Aldoma, T. Mañosa, J. Roura, R. Vila i J. Torrens. -Dia 
21: Sentmenat, Serrabarona, Palau de Plegamans, Sant Roe, ca l'Ánec, Cra . C-
1413 i Sentmenat; R. Canturri, P. Cardona, F. Homs i J. Martí. -Dia 24: Placeta 
final pista prop Plec dels Llibres, Quatre camins, Hort dels Monjos, S. Lloren~ del 
Munt, (assist€mcia a la Missa del Gall a La Mola) i retorn; E. Bravo, F. Soto, M. 
Germa, D. Renom, J. Lloret i J. Torrens. 

· Altres excursions: Día 28 de novembre: S. Miquel del Fai, S. Pere del 
Bertí, S. Miquel; I. Ferré, M. Sidón, M. Llonch, D. Barrera, C. Valverde, J. Roura, 
R. Vila, J. Torrens i J. M. Martí. -Día 5: Xalet de coll de Pal (Plans de Canells), 
coll de Forn, canal Mala, collada Grossa o Gran (1.460 m), collet de Fenelles, bas
sa de Tarnes, S. Marc de Broca (1.607 m) (coHocació del Ve pessebre del grup de 
muntanya) i retorn; s'aprofita l'anada a S. Marc per senyalitzar el tram de l'Alta 
Ruta Transpirinenca entre el Xalet de coll de Pal i el Colletó; E. Bravo, F . Soto, C. 
Vinaixa, P. Cardona, J. Lloret i J. Torrens. -Día 18: Santa Cecília, la Paret Seca, 
monestir de Montserrat i retorn pel camí dels Degotalls; A. M. Palleja i J. M. 
Torras. -Día 29: La Ribera d'Ebre-Serra de Llaberia, coll dels Colibassos, Mola 
de Llaberia (920 m) i retorn; l. Cardona, i Olivella, P. Cardona i C. Vinaixa. -Día 
30: Ascensió al Teide (3.718 m), cim més alt d'Espanya; Cañadas del Teide (2.300), 
Montaña Blanca, Refugio Altavista, Rambleta, cim del Teide i descens pel mateix 
itinerari; J. Pons. La Barata, can Pelacs, canal de la Pedrera, Roca Griera, canal 
del Pi Tort i la Barata; J. M. Torras, junt amb Osear Masó, de Sabadell. 

CAMINADES I MARXES 
• Día 5: XXI Cursa del Club Natació Sant Andreu, a Barcelona; J. M. Torras. 

-Día 6: V Marxa de l'Arbo9, a Torciera; A Palleja, M. Germa i J. M. Torras. -Día 
19: XXI Cursa del Club de Tennis Les Sureres, al Pare Forestal de Mataró; J. 
M. Torras. -Día 25: XVII Pujada a La Mola per Nadal, des de can Robert; J. M. 
Torras. -Día 31: XIII Cursa de Sant Silvestre, a Manlleu; J. M. Torras. 

ESCALADA 
· Día 8: La Maquina de Tren (Roca Mur); E. i F. Soto i J . M. Torras. -Día 

12: La Castellassa de can Torras, amb motiu de la col·locació del 34e pessebre 
de la SEAC; M. Costa , M. Llobet, D. Sagrera i J. M. Torras. -Día 30: La Cande
la de la Calenda, vía del collet; J. M. Torras junt amb Osear Masó, de Sabadell. 

ES PELE O LOGIA 
· Día 30: La Coveta del Ninot, a la canal de la Pedrera (can Pelacs); J. M. 

Torras, junt amb Osear Masó, de Sabadell. 

GRUP LES DUES TRACES. Esquí de muntanya al teu abast 
· Día 5: Pie del Gra de Fajol i Pie de Bastiments, des de Vallter 2000; J . 

Llobet, M. Carreras, Ll. Barrios i P . Estapé. , 

GRUP D'ESQUÍ 
· Día 24: Esquí a l'estació andorrana de Pas de la Casa-Grau Roig; P. 

Cardona, J. Llinares i E. Nosas, M. Queralt, R. Queralt, F . Raventós, J. M. Sala i 
J. Sola, del Centre Exc. de Catalunya. 

ALTRES ACTIVITATS 
• Dies 3, 13 i 22: Treballs de millora de la font de la Bardissa; P. Cardona 

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 
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