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TRAVESSA CASTELLAR- MONTSERRAT 
Diumenge 16 d'abril, Diumenge de Rams, com ja és tradició, un bon grup de 

vilatans acompanyats per algun veí amb arrels castellarenques ens vam citar a la 
plac;:a Majar per anar caminant fins el Monestir de la Mare de Déu de Montserrat. 

El dia va comenc;:ar plujós i així va seguir durant la jornada. Pero la munta
nya de Montserrat, cor de la Catalunya de pedra, sempre tiba amb el seu magne
tisme perque tothom hi arribi. I així va ser com 59 caminadors vam tornar a unir 
aquests dos pols de la nostra vida quotidiana. 

Castellar del Valles i Montserrat queden lligats fins el proper any .. . si la 
Mare de Déu ho vol. 

RUTA DE LES ERMITES 
El passat dia 9 d'abril es va desenvolupar, amb sortida i arribada de Caste

llar, la tercera prava de resistencia per muntanya <<Ruta de les Ermites- Un itine
rari pel rom!mic del Valles••, que com de costum, amb caire bianual organitza el 
Centre, alternant-la amb la ja més coneguda i prestigiosa d'Els Cinc Cims, de la 
que, fins ara, se n'han fet quatre edicions . 

Aquesta vegada, tot i les adverses previsions meteorológiques que auguraven 
una jornada passada per aigua, es va poder celebrar amb normalitat i sense que 
la minsa pluja que va fer acte de presencia una estona a mig matí, pertorbés en 
cap moment als participants i, molt mínimament, la tasca dels companys que co
breixen les distintes facetes de control i organització. 

La inseguretat del temps va motivar, pero, que de les 425 persones que ha
vien formalitzat la inscripció, a la sortida sols se'n presentessin 37 4. Malgrat aixó, 
pel que fa a la <<Ruta de les Ermites», enguany s'ha assolit el record d'inscrits i de 
participants. És a dir, per aquest cantó tot un exit. 

La sortida es va fer, per raons de comoditat i amplitud, de la Nau de la plac;:a 
Majar amb la clara intenció d'evitar una possible prematura remullada a les dues
centes persones que, forc;:a estona abans d'hora, esperen impacients el moment just 
de poder sortir. En aquest sentit, volem expressar el millar agrai:ment a l'amic 
Francesc Soto per les gestions que, vist el caire amenac;:ador de la situació meteo
rológica, es van fer a darrera hora per tal d'aconseguir fer ús d'aquell espai. 

Com ja hem apuntat abans , el desenvolupament de la prava es va mantenir 
dins d'una absoluta normalitat i sense incidencies remarcables . Els primers en 
arribar ho feien a les 11 del matí i els darrers a les 8 de la tarda. En total com
pletaren el circuit 352 participants. Únicament 22 persones abandonaren la prava, 
un percentatge molt baix en relació amb anys anteriors . Dins del capítol anecdótic, 
cal fer esment que d'entre el llarg llistat d'inscrits, destaca la presencia d'una 
persona arribada expressament des de Franc;:a. 

En temes generals i entrant a fer un petit comentari de l'esdeveniment, cons
tatar el progressiu augment de participants que es decanten per l'opció <<competi
tiva» i utilitzen el recorregut, alguns amb notables dreceres incloses, com escenari 
d'una trepidant cursa de velocitat. Per contra, també comprovar com d'altres, ma
lauradament uns pocs << motxillaires», han entes que aquesta prava esta pensada 
per anar a caminar sense pressa i poder veure amb tranquil-litat el paisatge i 
coneixer els petits temples romanics que es conserven a la nostra comarca. Evi
dentment, 14 hores és un període de temps que dóna per a molt. I entrats en aques
ta dinamica, ja tenim tema d'estudi i debat per als sociólegs. 

En un altre ordre de aoses, destacar el treball, com sempre magnífic i entu
siasta, dels companys de Radio-Club Castellar i, com a novetat d'aquest any, l'excel·
lent col-laboració del Grup de Muntanya de la Creu Roja de Sabadell. 



Ja per acabar, agrair molt especialment la labor de totes i cadascuna de les 
persones i entitats que en els distints ambits de la prova van ajudar a que les 
tasques de control i organització es fessin amb rigor i seriositat. La majoria, col ·la
boradors habituals en les diferents proves, marxes i caminades que organitza el 
Centre, saben prou bé que ho diem de veritat i que ens complau i motiva conti
nuar mereixent el seu suport. Gracies, amics . 

En l'hora de posar el punt i final, amb legítima satisfacció, pero no exempta 
de profunda autocrítica, a la <<Ruta>> de l'any 2000, comencem ja a pensar i a plan
tejar la cinquena eqició d' <<Els Cinc Cims», que si Déu vol, amb renovada empenta, 
esta previst dur-la a terme el día 1 d'abril del proper any 2001. Des d'ara tothom 
esta convidat a participar-hi. 

Comissió Org. 111 Ruta de les Ermites 

1 PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 1 

Maig 2000 

7, diumenge 
7, diumenge 

13 i 14 
14, diumenge 
21, diumenge 
27 i 28 
28, diumenge 
28, diumenge 
4 de juny 

Activitat 

Excursió a la serra de l'Obac 
Excursió matinal a Montserrat 
Pie de Lustou 
XIII Caminada ·popular de Castellar 
Aplec a Castellar Vell 
Pie d'Alba 
Rupit-Tavertet 
Excursió matinal al Puig de la Creu 
Castellcir-Sauva Negra 

Més informació a: 

Grup de Muntanya 
Grup Anar-hi Anant 
Grup Les Dues Traces 
Tots els Grups 
Noticiari del Centre 
Grup Les Dues Traces 
Grup de Muntanya 
Grup Anar-hi Anant 
Grup de Muntanya 

TENIM NOTÍCIA DE ... 
• Caminades populars: Día 1: L'Ametlla de Casserres.- Día 7: Avía i Sant 

Feliu Sasserra. - Día 14: Gironella, Súria i Canet de Mar. - Día 21: Solsona i 
Oolonies Baix Bergueda. - Día 28: Berga i Sta. Maria d'Oló. • Caminades de 
Resistencia: Día 6: IX Pujada a peu Castelló-Sant Joan de Penyagolosa, de 60 km. 
-Día 13: XIII Marxa Gracia-Montserrat, de 56,7 km. - Dies 13/14: Marxa Romani
ca de resistencia de Navas, de 80 km.- Día 21: Cambrils-La Mola-Cambrils. - Día 
28: XXV Travessa del Montseny, de 45,8 km. • Altres activitats: Día 7: 44a Marxa 
d'Orientació, Sant Joan Abadesses. - Dies 20 i 21: XXXI Campament Gral. Infan
til de Catalunya i VI d'Azimut. - Día 28: XIX Aplec d 'Excursionistes Veterans de 
Catalunya (Castellfollit-Boscos de Poblet) i 41 Marxa de Regularitat, Campdevanol. 

ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES DE MAIG 

GRUP DE MUNTANYA 
• Día 7 de maig: Excursió a la Serra de l'Obac. Itinerari: Alzina del Sala

ri , coll de tres Creus, Castellsapera, canal de Mura, Roca Salvatge, Camí Ral, coll 
de Correu, torrent de la Cansalada, Era Roja, coll de Tanca, coll de Boix, Avene del 
Llest, font deis Traginers, Alzina del Salari. Durada aproximada: de 4 a 4'5 hores . 
Desnivell aprox. 450 metres . Sortida del local social a dos quarts de 8 del matí, en 
cotxes particulars. Vocal: R. Vila, telefon 93 714 57 77. 

• Dia 14: Participació en la XIII Caminada Popular de Castellar, que dis-



carrera per l'itinerari que s'efectua l'any 1994 i que fou acompanyada de forta plu
ja i que pel seu interes , els organitzadors han cregut oportú repetir. Consulteu el 
programa adjunt. 

• Dia 28: Rupit, Tavertet i retorn. Itinerari: Rupit (900 m), can Rajola, collet 
de Rajols (1.000 m), masia de l'Avenc, Tavertet (870 m), can Casals, el Pontí, can 
Novelliques , can Novelles, Sant Corneli (1.000 m), font de la Vena i Rupit; 4 hores 
de camí aproximadament. 

L'esmorzar es fara pel camí, si pot ser a la masía de l'Avenc, i els dinar a 
Rupit, en un restaurant; encara que existeix la possibilitat de portar-se'! de casa. 

Sortida a dos quarts de set del matí del local social, en cotxes particulars 
fins a Rupit. Arribada a les sis de la tarda aproximadament. Vocals: Josep M. 
Biosca i M. Concepció Costa, tel. 93 714 62 63. 

• Dia 4 de juny: Matinal Castelleir-Sauva Negra. Vocal: Josep Mane! Martí, 
telefon 93 714 79 92. 

GRUP ANAR-HI ANANT 
• Dia 7: Excursió matinal a Montserrat. Itinerari: can Mac;ana, coll de Guirló, 

refugi V. Barbé, Agulles , coll de Port, els Frares Encantats , la Foradada i can 
Mac;ana, d'unes 3,5 h . Sortida a dos quarts de 8, en vehicles particulars del centre 
i retorn previst aproximat a les 2. Vocals M. Cos i J. R. Recorda, tel. 93 714 69 35. 

• Día 28: Excursió matinal al Puig de la Creu. Itinerari: Castellar, Canye
lles, fonts Altes, Puig de la Creu, font del Gurri, can Montllor, can Padró i Caste
llar, d'unes 3 hores. Sortida a peu, a les 8 del local i retorn aproximat a la l. 
Vocals: M. Cos i J . R. Recorda, tel. 93 714 69 35. 

GRUP LES DUES TRACES. Esquí de muntanya al teu abast 
• Dies 13 i 14: Pie de Lustou (pel túnel de Bielsa) 3.023 m. Desnivell 1.623 

m. Dificultat: * * *. Horari: 7 a 8 h. 
• Dies 27 i 28: Pie d'Alba (Alta Ribagor~a). 3.118 m. Desnivell: 1.200 m. 

Dificultat: * *. Horari: 6 h . 

GRUP DE FOTOGRAFIA 
Relaeió de partieipants i classifieaeió del primer trimestre del XIVe 

Coneurs: Primer classificat i guanyador: Lluís Latorre, amb 38 punts; 2n, J. 
Miquel Badia, 38; 3r, Joan Arisa, 37; 4rt, Quim Salvador, 37; 5e, Joan Caries Folch, 
36; 6e, Raül Esteve, 36; 7e, Francesc Deu, 35; Se, Joan Muntada, 35; 9e, Jordi Serra, 
34; lOe, Rafael Carballo, 34; 11a, Teresa Ballesteros, 34; 12a, Maria Marín, 34; 
13e, Antoni Marín, 33; 14e, Josep M. Fontanet, 32; 15e, Jaume Muntada, 32; 16a, 
Maria Salvador, 32; 17a, Núria Genesca, 31; 18a, Neus Arisa, 31; 19a, Meritxell 
Rossell, 31; 20e, Ricard Carné, 30; 21e, Francesc Soto, 30; 22a, Oiga Juliana,. 29; 
23e, Guillem Díaz, 28; 24a, Elvira Guardia, 28; i 25e, J. Mane! López, amb 27 punts. 

Us recordem que el tema del segon trimestre és <<RELLOTGES''· La data 
límit per a presentar les fotografies és el día 23 de juny. Les cartolines les podeu 
passar a buscar qualsevol divendres pel local social del centre, de 10 a 11 hores de 
la nit. A més us recordem que pel tema del tercer trimestre <<El món deis bom
bers», les instal-lacions deis bombers de Castellar estan obertes els dissabtes a la 
tarda i els diumenges al matí. 

NOTICIARI DEL CENTRE 
L'EXCURSIONISME ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 

La Vanguardia, dins l'espai <<Que fem?» hi ha secció dedicada a activitats 
excursionistes. Amb 20 dies d'antelació es poden trametre informacions per publi
car-les-hi al fax 93 270 45 81 o 82 att. Sandra Martín, i telefon 93 270 45 66 o 67. 



L'Emissora Onda Rambla, dins el programa << Esport i Natura>> que emet els 
diumenges de 8 a 13, es pot fer difusió d'activitats excursionistes i de muntanya. 
El contacte és fax 93 410 66 62 att. Sandra Martín o al telefon 444 80 OO. 

TVE 2, programa <<Muntanya», prodult per la FEEC, difon les activitats pro
pies i les del món de la muntanya en general. S'emet dissabtes a les 8 del vespre. 

NOU MEMBRE DE JUNTA 
El soci Lluís Latorre ha passat a formar part de la Junta de la nostra enti

tat, assumint la vocalia del grup de fotografia de la que ja era responsable des de 
fa uns quants anys . 

• Dia 21: APLEC A CASTELLAR VELL 
És de participació lliure, car l'organització de la festa és a carrec de l'entitat 

Amics de Castellar Vell. 

ESCOLA DE MUNTANYA DEL CENTRE 
Per a tots els caps de setmana d'aquest mes, el Centre, per iniciativa de la 

Junta i mitjan¡;:ant l'esfor¡;: organitzatiu d'un grup de monitors/es, ha endegat una 
Escala de Muntanya adre¡;:ada a joves d'entre 13 i 16 anys , que previa autorització 
paterna, vulguin inscriure-s'hi. El programa és el següent: 

Mes de maig. Dia 6: Teoric/practic: Orientació (5 a 7) . Dia 7: Sortida practica 
d'Orientació (tot el dia). Dia 13: Teoridpractic: Alpinisme/Raquetes (5 a 7) . Dia. 14: 
Sortida practica al Pirineu. Construcció d'un iglú. Dia 20: Teoridpractic: Escalada 
(5 a 7). Dia 21: Sortida d'escalada a Moia (tot el dia). Dies 27 i 28: Sortida cap de 
setmana amb vivac a la cava Simanya: Dissabte: sortida des de Sant Lloren¡; fins 
a la cava, per explorar-la Diumenge: pujada al Montcau i La Mola, i tornada a Cas
tellar. El preu del curs inclou monitors, transports , asseguran¡;:a, material excepte 
les raquetes (possibilitat de lloguer) i tates les classes teoriques dels dissabtes 
(d'aproximadament dues hores) . 

Les inscripcions poden formalitzar-se al PUNT D'INFORMACIÓ, de 18 a 21 
i aquí al Centre, de 8 a 9 i de 10 a 11 del vespre. Preu: 3.500 Pts. els no socis i 
2.500 els socis. 

L'abast i variada tematica del curs, fa que en participar-hi sigui for¡;:a impor
tant que els interessats es posin en contacte previ amb qualsevol deis responsa
bles, que són: Martí Llobet, tecnic esportiu de muntanya; Erala Simon, monitora 
titulada; Dani Sagrera, monitor titulat i Laia Rocavert, monitora titulada. 

EN JOAN MUNTADA REP EL PREMI 
<<FORJADOR DE L'ESPORT CASTELLARENC». 

Divendres 31 de mar¡;, dins de la <<111 Nit de l'Esport» que organitzen conjun
tament l'Ajuntament de Castellar del Valles i L'Esportiu, li va ser atorgat el pre
mi <<Forjador de l'esport castellarenc» al nostre fins ara president Joan Muntada. 

L'acte va tenir lloc en un sopar celebrat a la Nau on ens vam aplegar uns 
quants socis del C.E.C. fent costat en Joan i d'altres esportistes del poble. 

Vull aprofitar el moment, ben segur que amb el recolzament del Joan, per 
fer extensiu el premi a tots els que d'una forma desinteressada hi dediquen temps 
i treball per fomentar l'excursionisme en el poble i mantenir viva la nostra entitat. 

Aquest premi també és vostre. 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DEL MES DE MARQ 

EXCURSIONISME 
Entorns de Castellar: Dia 5: Canal de les Teixoneres, Avene de les Teixone-



res, Revolt de la guineu, Carena del pages, El roure del Palau, Sesta de l'ar9, Ca
rena dels ginebres, Morral d'en Bens, Turó de Coll Prunera; M. Torrents, M. Llonch, 
C. Valverde, P. Valverde, P. Cardona, F. Romagosa, P. Carreras, J . Bruix, J. Torrens, 
J . Vila, M. Germa, V. Vila, J . Roura, T. Mañosa, l. Cabedo i R. Vila. Matinal de 
Castellar a La Mola i tornada; M. Germa. - Dia 12: Matinal a la zona de les 
Fonts Altes, La Cadena i Cadafalch; M. Germa. - Dia 19: Castellar, font dels 
Ocellets , font del Brunet, fonts Calents, font del Pi, font de can Juliana, font de la 
Riera, font de Figuerot, sot de la Carda, l'Illa, parador de les Arenes, font de l'Illa, 
font de l'Espígol, font d'en Fullola, font de la Boixa, font del Carme, font de can 
Carner de Turell, font de l'Oi:t, font del Paraire, els Pals, font del Phltan o de 
Sant Jordi, font de la Mina o de Sant Antoni , Cadafalch, drecera de Cadafalch, 
font del Gossos i Castellar; J. Roura, R. Vila i J. Torrens. - Dia 26: II Itinerari 
de les Fonts del Rodal; Font dels Ocellets , font del Pi, font de can Juliana, font 
de la Riera, del Figuerot, de l'Illa, de l'Espígol, d'en Fullola, de la Boixa, del Carme, 
del Sabater, de can Carner, de l'Oi:t, del Paraire i Castellar; M. Llonch, E. Bravo, 
D. Barrera, M. C. Lleixa, J. M. Martí, F. Soto, J. M. Rodríguez, J . Roura i R. Vila. 
- Día 28: Castellar, can Mariner, La Muntanyeta, serra de Sant Iscle, La Salut 
de Sabadell, serra de Sant Iscle, La Muntanyeta, ca n'Ametller, riu Tort, cementiri 
i Castellar; R. Canturri, P. Cardona i F . Homs. Castellar, Puig de la Creu, l'Alzina 
Bailadora, Cadafalch, Collmonner, Sant Jaume de Vallverd, Sant Lloren9 Savall, 
Serra de la Codina, Cadafalch i retorn per Canyelles; J. M. Torras. 

Altres excursions: Dia 1: Montserrat: Escaletes del Miracle, pla9a del Vis
ca Catalunya, el Pou Esllavissat, la Cadireta, pujada a la Roca Foradada, coll de 
Guirló, runes de Sant Pau Vell, can Massana i retorn al Miracle per la carretera; 
A. M. Palleja i J . M. Torras junt amb vuit companys de !'Hospital de la Vall 
d'Hebron. - Día 12: Pla de les Forques, coll de la Rovira, el Salomó, coll d'Ases, 
serra de Salvatges, coll de Bardissars, Sant Julia d'Uixols, els Plans, coll del Pi 
d'en Guardia, serrat de Costabarrassa, Pla de les Forques; D. Barrera, J. M. Biosca, 
E . Bravo, P. Cardona, M. C. Costa, M. C. Lleixa, M. Llonch, T. Mañosa, J . M. Martí, 
J . Muntada, J. Roura, J . Torrens , C. Valverde, P . Valverde i R. Vila. - Dia 25: 
Coll de la Tuta, coll del Vent, coll de Canyamars, Sant Julia de Saltor i retorn 
pel camí de Saltar a Ogassa; P . Cardona i C. Vinaixa. Recorregut al voltant de la 
població de l'Ainsa, al Pirineu Aragones; A. M. Palleja i J . M. Torras. 

GRUP D'ESQUÍ 
Día 8: Esquí a Porté-Pimorent (Alta Cerdanya); J . Barbera, P . Cardona, A. 

Casals, Ll. López, R. Marcet, J. Pobla i Ll. Serra. - Día 16: Esquí a Pas de la 
Casa- Grau Roig (Andorra); P. Cardona, J . Llinares, R. Marcet i J . Sola. - Día 
30: Esquí a La Masella (Cerdanya); F . Cardona, P . Cardona, J. Llinares i J . Sola. 

CAMINADES I MARXES 
Dia 5: V Cursa de Muntanya de la Vall del Congost, amb ascensions als 

Cingles de Bertí i al Tagamanent; J . M. Torras. - Dia 11: XX Cursa Popular del 
barrí de pan Palet, a Terrassa; J . M. Torras. - Dia 12: X Ronda de Reiners, al 
Vallespir (Catalunya Nord); J. M. Torras. - Día 19: XIII Caminada Popular 
d'Artés; M. Germa i J . M. Torras . 

ALTRES ACTIVITATS 
Día 15: Treballs de millora de la font de la Bardissa; P. Cardona i J . Sors. 

- Dia 24: Acabar els treballs de millora de la font de la Bardissa; P. Cardona, V. 
Gandia i J . Sors. 
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S'ha fet molt de camí per part de 

tots . A la Caixa de Sabadell ens 

enorgullim de participar des de fa 

139 anys a la vida activa del país fent 

camí en el servei a la comunitat. 

Al seu servei a: 

L'excursionisme és, a 

casa nostra, una 

tradició arrelada . Les 

entitats excursionistes 

com el Centre 

Excursionista de 

Castellar tenen un lloc 

important dintre la 

nostra societat perqué 

reflecteixen una 

manera d'entendre les 

relacions entre 

persones. 
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