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1 BENVINGUDA AL NOSTRE CINQuE PRESIDENT 1 

L'any 1953 funda i presidí el Centre (llavors SEAC) en Simeó Caba. En el 
decurs d'aquests ja propers cinquanta anys han ostentat el carrec els socis Al
bert Antonell, Baldomer Farera, Koldo Basterretxea (uns quants mesos) i Joan 
Muntada, que va deixar el carrec oficialment el dia 25 de febrer. Per a substituir
lo, la Junta, fent ús de les facultats que li confereix l'article 39 dels Estatuts, ha 
nomenat al soci Sergi Rovira i Vera, carrec per al qual ha estat ratificat per l'as
semblea de socis. La Junta, en escrit signat pel sots-president en el número an
terior, acomiada del carrec amb mots d'estimació en Joan Muntada. A l'amic Sergi, 
tot just ara estrenat com a nou president, i als nous membres de junta, els res
tants membres de la Junta en nom de tota la massa social, ens plau donar-li la 
benvinguda al carrec i oferir-los incondicional col-laboració i recolzament, Ell, a 
partir d'ara, ostentara la més elevada representació i autoritat del Centre, tasca 
per a la qual li desitgem el maxim d'encert, fermesa i bonhomia. Sergi, endavant! 

UN NOU PRESIDENT 
Estimats companys/es: A les portes d'a

quest nou segle, que ens ha de portar grans 
canvis a nivell demografic a Castellar del 
Valles, el Centre Excursionista de Castellar, 
com associació més representativa del poble, 
en quant a nombre de socis, té la responsa
bilitat d'esdevenir una eina cabdal per a la 
integració, en la vida social del poble, de 
tots els nou vinguts . Socis, companys, ofe
rim-nos als nostres ve!ns com a entitat en
riquidora de la nostra cultura. Cridem a 
tothom i en especial a la nostra joventut a 

La Junta 

canalitzar les seves inquietuds i il-lusions a través de l'excursionisme i l'amor a 
la natura. El CEC també té el deure de convertir-se en referent indiscutible de 
tot allo que tingui relació amb el medi ambient, posicionant-se i prenent part en 
tota acció referent al mateix. Tinguem cura de la natura que ens envolta, dones 
és el marc principal on es desenvolupen les nostres activitats . 

Com a nou president del CEC, carrec que agafo amb gran il·lusió, vull agrair 
la col-laboració de tots/es vosaltres, socis/es, que féu realitat amb el vostre esfor~ 
i dedicació aquesta unió que ja dura gairebé mig segle. A la resta us convido a 
formar part d'aquest gran grup d'amics. Caminem junts! 

Sergi Rovira 

CANVI DE PRESIDENT 
Des deis 14 anys que formo part d'aquest nombrós grup d'excursionistes i 

amants de la natura, de la aleshores SEAC i ara Centre Excursionista de Caste
llar. En el transcurs d'aquests anys he col-laborat en diferents tasques del Cen
tre, en tot el que he pogut, en funció de les meves possibilitats; primer com a 
jove, després com a pare i, finalment, com a avi . 

Vaig comen~ar en el Centre com a juvenil, en el grup comandat per l'amic 
Enrie Camellas; anys més tard vaig seguir com a monitor infantil i monitor de 



jovent; durant molts anys vaig ser encarregat de material; després sots-president 
i, darrerament, gairebé durant dues <<legislatures», a falta d'un any, com a presi
dent d'aquesta gran entitat, la més representativa del nostre poble, i de la que 
em sento molt orgullós d'haver format part de la seva historia. 

No us vull fer un balan¡; de tates les coses que hem aconseguit fer en bé 
del Centre durant aquests set anys de la meva presidencia, car no hi ha dubte 
que han estat moltes: reformes, sortides, marxes, etc. Pero ben segur que tampoc 
ho hem fet del tot bé per a tothom, dones potser que hagim quedat curts en la 
nostra ambició de fer més millares i més projectes. Des d'aquestes línies us de
mano disculpes per si alguna cosa se'ns ha quedat al tinter per manca d'ambició. 

Em cal donar les gracies a tots els membres de la junta, ja que durant 
aquests anys han estat al meu costat desenvolupant diferents tasques; amb el seu 
treball desinteressat i els seus consells han fet anar endavant el nostre Centre. 
També he d'agrair la gran col-laboració dels diferents grups, seccions i d'un gran 
col·lectiu de persones del Centre que estan treballant molt, en l'anonimat, en 
diferents tasques de l'entitat, i també a tots aquells socis que en dates puntuals, 
quan se'ls demana col-laboració, no dubten gens en respondre. Finalment des d'aquí 
vull felicitar l'amic Sergi Rovira per la seva decisió d'emprendre la tasca de pre
sident, i vull encoratjar-lo perque tingui molt d'exit en la seva comesa, en bé del 
nostre Centre. Visea el Centre Excursionista de Castellar! 

Joan Muntada i Caixach 

ELS GRAUS DEL MONTSANT 
El passat diumenge, dia 30 de gener, una vegada més, alguns membres del 

Grup de Muntanya d'aquest Centre vam efectuar la programada excursió a la 
Serra del Montsant. L'excursió es va desenvolupar segons l'itinerari previst pu
jant pel grau de Sanfores i baixant pel de l'Escletxa. Aquests dos graus, separats 
gairebé per tres quilometres, no en tenen cap altre entremig, ja que la verticali
tat del cingle en aquesta zona ho impedeix. A les 9 del matí deixarem els cotxes 
al collet de l'Hort, prop del mas de Sant Antoni, situat gairebé a la vertical del 
grau de l'Escletxa. 

Iniciarem l'excursió cap a llevant per sota del cingle Majar del Montsant, 
tot seguint el GR-7-1, que en aquest tram discorre per l'antic camí dels Cartoi
xans. Al cap de poca estona arribarem a la font de Pregona, doll d'aigua fresca, 
bona i abundant, actualment una mica menys abundant per la manca de pluja 
dels darrers mesas. Als volts de les 10 ens pararem a esmorzar en un racó arre
cerat, ja que si bé la temperatura no era excessivament freda, el vent bufava amb 
malta for¡;:a. Un cop refets, ens enfilarem amb decisió cap el grau de Sanfores (dit 
també Salfores o Saifores, tot i que el seu nom prové d'Arnau de Sanfores, fun
dador del monestir cistercenc femení de Bonrepos, situat al peu del Montsant i 
prop del poble de La Morera). 

Aquest grau, que té llocs molt aeris i de gran bellesa, passa-per damunt de 
la roca de les Hores que cau a plom sobre la font Pregona. Aquesta roca s'ano
mena així perque al matí resta a l'ombra, mentre el sol il-lumina tates les altres, 
i a la tarda és l'última il-luminada pel sol. Al migdia tata la petria paret del 
Montsant esta il-luminada de banda a banda. 

Un cop arribats al camí de cap¡;:ada que segueix tata la carena de Cabassers 
a Albarca, ens dirigírem cap el clot del Cirer. Quina meravella de lloc!, quina 
grandesa! Situat a poc més de deu minuts de l'arida i ventada carena, té una 
verdor exultant i una font d'aigua cristal-lina que omple uns bassis per abeurar 
el bestiar. Tot plegat molt bucolic. Després de jugar una estona amb els blocs de 



gel d'un gruix gairebé d'un pam, que s'havien format a dins deis bassis, retorna
rem al camí de cap9ada per seguir cap el grau de l'Escletxa. 

Aquest grau de baixada té la seva emoció ja que sembla talment que hom 
es vulgui llen9ar daltabaix del cingle en no veure, fins arribar-hi, l'estret pas entre 
roques (Escletxa) que permet seguir, esquivant el buit. 

Al final del grau hi ha una petita pica gratada a la roca de la qual s'expli
ca que els monjos d'Scala Dei la mantenien sempre plena d'aigua benelda perque 
els caminants s'encomanessin a Déu abans de passar per un lloc tan perillós. 
Recordem que era el grau utilitzat pels monjos per tal d'assolir la Serra Major. 

Un cop a baix i al cap de poc arribarem als cotxes, on finalitza l'excursió . 
Tot dinant en un restaurant de la Conreria d'Scala Dei, ja planejavem per 

quin faríem la propera excursió pel Montsant. 
J. M. Biosca 

SORTIDA A POCETS 

L'itinerari comenc;:a a Eriste, d'on surt una pista en forc;:a mal estat i que en 
uns cinc quilometres, guanya un desnivell aproximat de 500 metres. Els cotxes 
s'han de dei~ar a l'indret de la cascada Espiantosa. D'aquí, a peu fins el refugi 
d'Ángel Orús, a 2.100 metres (el Forcau). Segons els indicadors, hi ha una hora i 
30 minuts; nosaltres hi v:hem estar un quart d'hora més. El recorregut és molt 
bonic i frondós, ja que es passa per un 
boscatge de bedolls, pins i boix. El camí, 
pero, és de forta pujada, es fan notar els 
600 metres de desnivell. El refugi actual
ment esta en obres. És molt important 
fer la reserva amb temps (el telefon és 
el 974 34 40 44). 

A punta de dia sortim del refugi pel 
camí de la Llardaneta i les Gorges fins 
•a la canal Fonda, també anomenat «Ruta 
Real». Aquí trepitgem la primera neu. Per 
una forta pujada entre roques i tartera, 
tornem a tocar la neu, que esta gelada; 
la pala és forc;:a dreta, pero no ens calcem 
els grampons , ja que fem un descans. 
Després, per l'espatlla de Pocets, anem a 
donar a l'aresta que, en pocs minuts, 
mena al cim de Pocets, de 3.375 metres . 

Des del cim la vista és extraordinaria; 
l'aresta d'Espadas i Pocets, amb tot de 
gent que hi transita, el Mont Perdut, el 
Vignemale, l'Aneto, la Maladeta. Com 
que el dia és bo, estem una borra estona 
al cim gaudint del magnífic paisatge. Re· 
tornem pel mateix itinerari. Al baixar per 
la canal Fonda ens calcem els grampons, 
ja que la neu encara és molt gelada. Una 

En la «Ruta Real» (Pocets). 
(Foto: M. Alfara.) 

refrescant banyada al riu Eriste ens deixa com nous per fer el retorn a casa. L'ex· 
cursió fou els dies 24 i 25 de juliol del 1999. 

Maria Alfara 



RUTA DE LES ERMITES 

El proper diumenge, dia 9 d'abril, es desenvolupara, amb sortida i arribada 
a Castellar, la tercera edició de la prova de resistencia per muntanya Ruta de 
les Ermites. <<Un itinerari pel romanic del Valles••, que enguany, amb unes set
manes d'antelació degut a les dades en que s'escau la Setmana Santa, organitza 
el Centre. El punt d'arrencada de la petita historia d'aquesta activitat, sens dub
te una de les més importants que en el decurs de l'any es porten a terme a esca
la de l'excursionisme castellarenc, cal buscar-lo en la quasi obligada substitució 
de les travesses que durant els anys 1992 i 1994 tingueren com escenari el tra
jecte Matagalls-Castellar. L'incendi que durant l'estiu del 1994 va devastar borra 
part de l'itinerari entre Sant Miquel Sesperxes i Sant Feliu de Codines, la pro
blematica del trasllat amb autocar fins a coll Formic i el migrat interes -des 
del punt de vista excursionista- que comporta el fet de repetir una borra part 
del recorregut de la classica Matagalls-Montserrat, va decidir-nos a impulsar un 
canvi d'estructura i de finalitat. 

Aprofitant la bona situació geografica de la nostra vila i fent servir com a 
fites les distintes ermites romaniques escampades per la comarca, no va ésser 
difícil trob.ar ~amins d'enlla¡;: · que configuressin un circuit bonic i racional, per on 
fer-hi transitar als participants. Evidentment, del projecte en que es va comen
¡;:ar a treballar fins a l'actual itinerari hi ha un llarg procés de prospeccions, en
trebancs i de rectificacions d'errades. Potser es pot argumentar en contra, que mol
tes de les esglesioles per on passa la prova no tenen una valua artística o 
arquitectónica considerable. Fins i tot, ens <<deixem oblidades» -per evidents mo

·tius estructurals i paisatgístics- ermites del relleu historie i sentimental com Sant 
Pere d'Ullastre i Sant Esteve de Castellar Vell. Tot i aixo, continuem pensant que 
el disseny del recorregut és prou atractiu i que, de moment, no necessita gaires 
innovacions. Per aixo, el trajecte per on discorrera la prova d'enguany és identic 
al del passat 1998. Mantenim, per tant, les variants del pla de les Forques i l'as
censió a Pedra d'Áliga com a opcions valides per a escur¡;:ar i millorar l'itinerari 
inicial estrenat l'any 1996. L'opuscle que varem lliurar en el decurs de la passa
da edició té, dones, plena vigencia. 

Esperem poder reunir a la nostra vila, junt amb un bon grup de castella
rencs, un nombrós estol de participants arribats expressament des dels distints 
indrets de Catalunya, per tal de superar amb esfor¡;: i alegria aquest petit repte 
que plantegen els 49 km de llargada i els 3.262 metres de desnivell que inclou la 
prova. Tot i que l'índex de participació a la Ruta és lleugerament inferior al dels 
Cinc Cims, és probable que, amb el pas del temps, es vagin anivellant. I ho afir
mem pensant en que aquesta presenta 
unes connotacions excursionistes molt 
més ciares i accentuades, mentre que als 
Cinc Cims possiblement predomina un 
ambit atletic i competitiu superior. 

Finalment, volem agrair a tots els 
amics i entitats que col·laboren a que els 
treballs d'organització i control es puguin 
fer amb absoluta normalitat i eficiencia. 
Sense aquesta ajuda no es podrien dur a 
terme unes proves excursionistes, dures 
i de prestigi, que donen a coneixer Cas
tellar i el seu magnífic rodal. 



jPROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 1 

Marc;: 1999 

5, diumenge 
5, diumenge 

12, diumenge 
12, diumenge 
12, diumenge 
17, divendres 
19, diumenge 
24, divendres 
25, dissabte 
25 i 26 
26, diumenge 
26, diumenge 
26, diumenge 
28, dimarts 
14 d'abril 

Activitat Més informació a: 

El camí de la font Soleia Grup Infantil 
Excursió a Sant Llorenc,; del Munt Grup de Muntanya 
Excursió a Sant Julia d'Uíxols Grup de Muntanya 
Excursió: St. Sebastia de Montmajor Grup Anar-hi Anant 
Pie de Saloria Grup Les Dues Traces 
Reunió preparatoria d'activitats Grup de Muntanya 
Quarta etapa Ruta de les Ermites Grup Infantil 
Reunió organització Ruta Ermites Grup de Muntanya 
Termini d'admissió de fotografies Grup de Fotografia 
Pie de Bassiero Grup Les Dues Traces 
II Ruta Fonts del rodal de Castellar Grup de Muntanya 
Excursió a Sant Sadurní de Gallifa Grup Anar-hi Anant 
Sessió extraordinaria de diapositives Noticiari del Centre 
Inici periode inscripció Ruta Ermites Grup de Muntanya 
Reunió preparatoria tercer trimestre Grup Anar-hi Anant 

TENIM NOTÍCIA DE ... 
Marxes i caminades populars: Dia 7: De Santa Coloma de Cervelló. 

Dia 14: Dels Tres Monestirs . - Dia 21: De la Vall de Bianya, a Sant Esteve d'En 
Bas. - Dia 26: De Rupit i Pruit. Segona quinzena: Carenejant Collserola, camí 
de l'Aigua, d'Oliana, Cambrils i d'Artés, XLII Marxa d'Orientació per Descripció, 
III Marxa Popular de Martorell de la Selva. 

Caminades de resistencia: Dia 12: Ruta de la Transhumancia; tercera eta
pa: Castellterc,;ol-L'Estany, organitzada per La Colla de Caldes. 

NOTICIAR! DEL CENTRE 
ACORD DE LA DARRERA JUNTA • Renúncia al carrec 

A la reunió de junta, celebrada al local social el dia 17 de febrer, el vocal 
membre de la mateixa Sergi Pich, renuncia voluntariament al carrec, renúncia 
que fou acceptada per la resta de components, fent-se immediatament efectiva i 
transcrita a l'acta corresponent, a la que s'hi féu constar, a més, l'agrai:ment del 
Centre per la tasca desenvolupada. 

RESUM DE L'ACTA DE L'ASSEMBLEA ANUAL DE SOCIS 
CELEBRADA EL DIA 5 DE FEBRER DEL 2000 

Se celebra en segona convocatoria amb assistimcia de 37 socis, aprovant-se 
en primer lloc l'acta de l'assemblea anterior. 

El segon punt praticament s'obvia; les activitats dels grups queden explici
tarles en el butlletí mensual. 

Dins del tercer punt s'aprova tot seguit l'estat de comptes a 31 de desem
bre del 1999, havent previament comentat l'import de costos d'algunes activitats . 

El quart punt, relatiu a les quotes de socis del vinent exercici, s'acorda aug
mentar en 100 pts la dels adults i juvenils i no augmentant-se la dels infantils. 

En el següent punt s'aprova, naturalment després dels habituals comenta
ris i matisacions , el pressupost d'enguany. 



En Joan Muntada, quart deis drets, amb la nova junta, 
on manca la Laia Rocavert 

El sise punt no cal debatre'l, car no s'ha presentat cap proposta per escrit. 
D'acord amb l'ordre del dia, es passa, tot seguit, després de l'explicació previa 

pertinent, a demanar per al senyor Sergi Rovira, la seva ratificació com a presi
dent i per als nous membres de junta que ell presenta que, a partir d'aquest 
moment, la formaran. Ratificats per unanimitat, queda la junta constituida així: 
President, Sergi Rovira i Vera; sots-president, Ramon Montes i Valenzuela; se
cretari, Josep Sors i Badia; tresorer, Tomas Mañosa i Girbau; vocal d'Organitza
ció interna, Pilar Córdoba i Blázquez; vocal coordinador d 'Activitats , Ricard 
Canturri i Rius; vocal Grups Infantils, Guillem Díaz i Bermúdez; vocal Grups 
Juvenils, Laia Rocavert i Homet; vocal Grup d'Escalada i Grup d'Espeleologia, 
Daniel Sagrera i Rius ; vocal Grup de Muntanya, Jaume Torrens i Calvó; vocal 
Grup d'Esquí, Jaume Muntada i Blancafort; i vocal Grup Anar-hi Anant, Josep 
M. Biosca i Alabart. Tots ells prenen possessió del carrec, excepte Laia Rocavert, 
absent per motius laborals. 

Dins l'últim apartat de l'ordre del dia, el Centre rep les gracies del delegat 
local del Banc de Sang per l'acolliment que, en aquest local, es dóna per fer les 
periodiques recaptes de sang. Unes paraules dels senyors Muntada , primer, i del 
sots-president a continuació, tanquen l'acte quan són dos quarts de 12 de la nit. 

SESSIÓ EXTRAORDINARIA DE DIAPOSITIVES 
A dos quarts de 7 de la tarda, al nostre local, hi haura una sessió de dia

positives comentades a carrec del col-lectiu Verneda Solidaria, de Barcelona, que 
porta el títol de <<Delegació solidaria a les Villas de Limpio>> , del Paraguai. 

Aquesta activitat és organitzada per membres del Centre i el Col-lectiu per 
la Pau i la Solidaritat, dins de la Setmana deis Drets i les Cultures. 

ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES DE MARQ 

GRUP INFANTIL 
• Dia 5: Matinal: El camí de la font Soleia. Sortida a les 8, del Centre, 

en cotxes particulars. Vocals: Fran 93 714 50 20 i Guillem 93 714 82 95. 



• Dia 19: IV etapa Ruta de les Ermites. Matinal. Sortida en Vallesana 
(parada de la Benzinera) a dos quarts de 9, fins al pont de la Roca, per iniciar el 
recorregut fins a l'Ermita de Les Arenes. Per facilitar la tornada, els xofers es 
trabaran al Centre a un quart i 5 de 9, per anar a deixar els cotxes a Les Are
nes. Vocals : Guillem i Caries 93 714 82 95. 

GRUP DE MUNTANYA 
• Dia 5: Excursió matinal a Sant Lloren(( del Munt. Camins i canals del 

sector occidental. Vocal: Ramon Vila, telefon 93 714 57 77. 
• Dia 12: Excursió matinal. Itinerari: Pla de les Forques, coll de la Rovira, 

el Salomó, coll d'Ases, serra de Salvatges, coll dels Bardissars, serrat de les Pe
dres, Sant Julia d'Uíxols (910 m), les Pujades, els Plans, coll del Pi d'en Guar
dia, pla de les Forques. Desplac;:ament en cotxes particulars . Hores de camí: 4 
aprox. Vocal: Jaume Torrens, telefon 93 714 55 42. Arribar a aquesta enlairada 
església amb el seu esvelt campanar, de mitjans del segle XI, i poder contemplar 
tot el paratge, suposa saber gaudir de la historia i la natura a la vegada. Darre
re l'església hi ha un pedró dedicat a la Mare de Déu de Montserrat i una mica 
més enlla el cementiri. Les visites sobre l'W i el N són magnífiques. 

• Dia 17: Al local social, a un quart d'll de la nit, tindra lloc l'habitual 
reunió del Grup per tal de programar les activitats a desenvolupar durant 
el segon trimestre d'enguany. Es oberta a tothom qui vulgui col·laborar. 

• Dia 24: Al local social, a un quart d'll de la nit, tindra lloc la darrera 
reunió de les persones que vulguin col·laborar en les tasques de control 
i d'organització de la 111 Ruta de les Ermites. És oberta a tothom. 

• Dia 26: 11 Ruta de les fonts del rodal de Castellar. Excursió matinal. 
Vocal: Ramon Vila, telefon 93 714 57 77. 

• Dia 28: Comen((a el periode d'inscripcions per a participar a la 111 
Ruta de les Ermites que tindra lloc el proper dia 9 d'abril. Podeu consultar tota 
la informació de la prava en el full de roa que adjuntem. 

GRUP ANAR-HI ANANT 
, • Dia 12: Matinal a Sant Sebastia de Montmajor, amb el següent itine
rari: Tres Pins, Sant Sebastia i tornada. Sortida a les 8 del matí del local social, 
en cotxes particulars. Durada: 4 hores aprox. Vocals: Josep Ruiz i Montserrat 
Barrachina, telefon 93 714 75 97. 

• Dia 26: Matinal a Sant Sadurní de Gallüa, amb el següent itinerari: 
Sobregrau, hose Gran, turó de la Pinassa, Sant Sadurní i tornada. Sortida a les 
8 del matí del local social, en cotxes particulars. Durada: tres hores i mitja aprox. 
Vocals: Maria Concepció Costa i Josep Maria Biosca, telefon 93 714 62 63. 

• Dia 14 d'abril: Al local social, a les 10 de la nit: Reunió preparatoria 
de les excursions del tercer trimestre. 

GRUP LES DUES TRACES. Esquí de muntanya al teu abast. 
• Dia 12: Pie de Salaria (2.789 metres), per Os de Civís. Desnivell: 1.210 

m. Dificultat: **. Horari: 6-7 hores . 
• Dies 25 i 26: Pie de Bassiero (2.901 metres), per Amitges. Desnivell: 

1.016 m. Dificultat: **. Horari: 5 hores . 

GRUP DE FOTOGRAFIA 
• El dia 25 de marc;: sera l'últim dia per entregar les fotografies del primer 

trimestre del XV Concurs Anual de Fotografía en color. Les fotografies poden ser 
entregades els dimarts o divendres al local social, de 10 a 11 de la nit, o bé qual
sevol dia a les botigues de fotografia col-laboradores en el concurs. Les cartolines 



necessaries per presentar les fotografies les podeu passar a buscar pel Centre. El 
tema d'aquest trimestre és LLIURE. 

Recordem que els temes dels altres trimestres són els següents: Segon tri
mestre: <<Rellotges>>; tercer trimestre: <<El món dels bombers»; i quart trimestre: 
<<Saló de muntanya». Així, dones, ja podeu anar pensant i guardant material foto
grafic. Des de la Vocalia us volem animar a col·laborar i participar perque cada 
any siguem més. Us avancem que aquest any, a l'apartat premis, els canvis han 
estat substancials. Recordem a tots els participants del concurs passat que po
den passar a recollir les fotografies pel Centre. 

Tenim notícia del XXI Concurs de Fotografia de Viladecans. Per a més in
formació us podeu adrec;ar al vocal de Fotografia. 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTMTATS DEL MES DE GENER DEL 2000 

GRUP INFANTIL 
Els Rodals de Caldes: Al. i Ar. Vilatersana, X. i S . Alavedra, An. i Al . 

Canturri, M. Díaz, Marina, Arnau i J . Sans, J . i A. Rovira i el seu cosí Ferran. 
Can-Can-11: An. i Al . Canturri, S . Alavedra, G. Gómez, N. Pérez, Ar. i J. Sans, 
Al. i Ar. Vilatersana i A. Rovira. 

EXCURSIONISME 
Entorns de Castellar: Dia 1: Pujada al turó de Montcau a la 1 de la 

matinada pera donar la benvinguda a l'any nou; J. M. Torras, junt amb D. Vergés, 
del C. M. Barcelones. - Dia 2: Marquet de la Roca, font del Llor, carena deis 
Emprius, la Vall, castell de Mura, camí de la Vall, font de la Guineu, collet i 
font del Llor. El Marquet; J . Roura, R. Vila i J. Torrens. - Dia 3: Coll d'Estena
lles, coll d'Eres, cova Simanya, coll d'Eres, El Montcau i coll d'Estenalles; J. Vila, 
J. Vilalta i M. Germa. - Dia 4: Coll d'Estenalles, torrent del Sec, cim dels Cortins, 
torrent de la Coca, font del Forat, Roques de la Coca, cim del Montcau, coll 
d'Estella, avene del Montcau i coll d'Estenalles; R. Canturri, P. Cardona, F. Homs 
i J. Martí. - Dia 11: Sot de la Bóta, coll Prunera, turó de Coll Prunera, coll 
Prunera, morral d'en Béns, morral Gran, pla dels Ginebrons, carena del Pages, 
carena dels Clapers, les Teixoneres, carena del Roure del Palau, canal del Cellerot 
i sot de la Bóta; R. Canturri, P. Cardona, F. Homs i J. Martí. - Dia 14: El Girbau, 
coll de Grua, Pi del Vent, la Font Soleia, carena de les Animes, font del Saüc, la 
Mola i retorn per la Codoleda; A. M. Palleja i J. M. Torras. - Dia 16: La Barata, 
can Bofí, canal del Forn del Cargol, morral Gran, Pla deis Ginebrons, font Fla
via, els Óbits, carena del Pages, Sescorts, can Pelacs, la Barata; D. Barrera, M. 
Galí, M. Torrents, C. Valverde, J. Roura i R. Vila. - Dia 20: Anada a Sant 
Sebastia de Montmajor, amb motiu de celebrar-ne la festivitat; A. M. Palleja, 
l. Cabedo, J. Carbó, J. Coderch, V. Gandia, M. Germa, J. Gilí i J. M. Torras. -
Dia 22: Excursió conjunta CEC i CE Catalunya: El Farell, la Soleia, casalot de 
l'Agell, Tres Pins, alzina Balladora, Puig de la Creu, Canyelles i Castellar; G. 
López, J. Llinares, C. Garra, M. C. Ullés i 24 socis del CE Catalunya. - Dia 23: 
Marquet de la Roca, font del Llor, collet del Llor, font de la Guineu, castell de 
Mura, la Vall, coll Pregona, roca Sereny, Castell de Pera, la Muntada, el Marquet 
de la Roca; D. Barrera, M. Llonch, M. Torrents, C. Valverde, M. C. Lleixa, F. 
Marcos, J. Mumbardó, J. Roura, T. Mañosa, P. Simon i R. Vila. - Dia 27: Cas
tellar, drecera al Puig de la Creu, alzina Balladora, Catafau, paranys del Federico 
i del Boter, Catafau i retorn per Canyelles; J. M. Torras. 



Altres excursions: Dia 4: Monestir de Sta. Cecília, camí de l'Arrel, ermita 
de la Sta. Creu, ermita de Sta. Anna, pla deis Ocells, ermita i cim de St. Jero
ni (Montserrat) i retorn per la canal de St. Jeroni; A M. Palleja i J. M. Torras 
junt amb J. Cantos, M. Vílchez, C. de S. Quirze i C. de S. Vicenc;.- Dia 6: (Mont
serrat): Pla de la Mónica, camí del Pont, collet deis Pollegons, serra de les Pa
parres, cisterna de Jacob i escales de Jacob, ermita i mirador de Sta. Magdale
na, camí de St. Joan, mirador de Sta. Caterina, camí de les Artigues i pla de la 
Mónica; J. Roura, R. Vila i J . Torrens. - Dia 30: Serra del Montsant. Collet 
de l'Hort, font Pregona, grau de Saufores, camí de capc;ada, clot del Cirer, grau 
de l'Escletxa i collet de l'Hort; E . Bravo, P. Cardona, M. Llonch, J. Lloret, J. M. 
Rodríguez, J. Sors, F. Soto, J . Torrens, C. Vinaixa, M. C. Costa i J. M. Biosca. 

GRUP D'ESQUÍ 
• Dia 19: Esquí a Porté-Pimorent; F. Cardona, P. Cardona i J. Llinares. 

- Díes 22 i 29: 1 i 11 sortides del curset d'esquí a Pal-Setúria. 

Grup d'Esquí de la temporada 2000, a Pal (Andorra). (Foto: P. Estapé.) 

GRUP LES DUES TRACES 
Dia 16: Pie del Pla Bernat (2.542 m); Jaume, Lleonard, Marc, Pere i 26 

companys de Les Dues Traces. 

GRUP D'ESCALADA 
Dia 23: Ascensió a la Castellassa de can Torras, per tal de retirar el 

pessebre del Centre; J . Castany i J. M. Torras. 

CAMINADES 1 MARXES 
Día 6: 1 Marxa de Reis, a Massanes, comarca de la Selva; A. M. Palleja 

í J . M. Torras. -Día 16: XII Cursa <<Mari Murtra», a Blanes; M. Germa i J. 
M. Torras. - Dia 30: XVI Marxa de Sant Pau, a Sant Poi de Mar; M. Germa 
í J. M. Torras. 

Altres activitats: Dia 21: Treballs de millora de la font de la Bardissa; 
P . Cardona i J . Sors. - Dia 28: Treballs d'estudi de la font deis Gripaus i des
brossament del camí d'accés; 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. 

Cra. Sentmenat, 38 
Tel. 714 49 98 Q Caixa de Sabadell 
Barcelona, 46 
Te1.7146411 
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