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ESCOLA DE MUNTANYA 

maig s'ha organit
zat al Centre una escola de muntanya 
dirigida a nois i noies de 12 a 16 anys. 
La proposta és nova al Centre, i consis
teix en una introducció al món del mun
tanyisme i es reparteix en tres sessions 
teoriques i quatre de practiques, fetes els 
dissabtes i els diumenges, respectiva
ment . 

La primera teoria va ser d'orientació, 
on ens van ensenyar a manejar correcta
ment una brúixola i un mapa topogratic, 
i va anar acompanyada d'una petita prac
tica en la que ens havíem d'orientar a 
través d'unes coordenades, pel poble. La 
practica es va fer el dia següent i es di
vidia en dues parts: una pujada al puig 
amb planols topogratics i una orientació 
amb brúixoles passant per la font del 
Gurri i fins a can Montllor, on ens van 
convidar a botifarra. Errors en les coor
denades ens van ben perdre, sort que ens 
en vam adonar a temps. 

La següent sortida va ser al Puigmal, 
i alla vam fer raquetes i un iglú on hi ca
bíem 15 persones . En aquesta no hi va haver cap error d 'organització, s 'ha 
d'agrair, perque feia for9a fred . 



La tercera va ser d'escalada, i vam 
anar a la Gorra Marinera, a Montserrat. 
El millor de !'escalada va ser la boira, ja 
que els que tenien vertigen no s'havien de 
preocupar per no mirar avall. La darre
ra va ser un intensiu d'espeleologia a la 
cova Simanya. El camí el vam fer pujant 
per la font del Llor, i a la tornada vam 
passar pel coll d'Eres i per La Mola. 

La veritat és que ens ha agradat més 
o menys tot, encara que la prova d'orien
tació era un pel avorrida, pero ens agra
daria moltíssim que es repetís. Recoma
nem a tothom que ho provi. Ánims! 

AZIMUT 2000 
Aquest any alguns components del Grup Infantil hem participat en el VI 

Campament d'Azimut, organitzat per la UEC d'Olesa de Montserrat. 
El Grup, format per vuit nens i dos monitors, varem arribar a Olesa als 

volts de les onze; el campament es va muntar en unes pistes d'atletisme. Durant 
l'estona que varem estar muntant les tendes ens va acompanyar la pluja ben ano
menada <<calabobos >>, motiu pel qual l'organització va decidir que el més prudent 
era anar a dinar i fer els tallers en un local que esta en construcció i que en un 
futur sera la seu social de la UEC d'Olesa. 

A la tarda es van fer els tallers, <<basicament de pintura», en que els nens 
van fer les seves obres d'art, que posteriorment es varen emportar cap a casa seva. 
Per sort, el temps va millorar i varem tornar al campament, lloc on ens esperava 
la gresca: un duet d'animació que va fer hallar als nens i als grans durant gaire
bé una hora i mitja. Com que la gana ja estava feta, varem anar a sopar i al 
vespre vam fer un castell de foc, i després a dormir. 



El diumenge després de tocar <<diana» i de repartir les bosses de l'esmorzar 
(els nostres nens tenien un batut i galetes), es va sortir d'excursió, que es va haver 
d'escur9ar perque el temps tornava a posar-se una mica lleig. Un cop de tornada 
al campament, varem comen9ar a desmuntar les tendes, amb precaució, per si 
tornava el <<calabobos >> . Al cap d'una miqueta ja teníem preparats els macarrons i 
el pollastre amb xips. Després de menjar el gelat que teníem de postre, varem 
recollir tates les motxilles, a !'espera del comiat amb el cant dels adéus. Abans, 
pero, el president de la UEC d'Olesa va dirigir unes paraules d'agrai:ment a tots 
els assistents i va fer un obsequi a cada grup participant. Després, cap a Caste
llar que hi faltava gent. 

Hem de lamentar d'aquest campament la poca participació per part dels 
centres excursionistes, ja que no arribavem a un centenar de participants, i so
bretot si tenin en compte que al marge de ser el VI Campament d'Azimut, també 
era el XXXI Campament Infantil General de Catalunya. 

Fran Gómez i Guillem Díaz, monitors del Campament d'Azimut 

¡l>ROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 1 

Julio) 2ÓOO 

2, diumenge 
8, dissabte 
9, diumenge 

15 i 16 
16 al 20 
22, dissabte 
23, diumenge 
30, diumenge 

Agost 2000 

12, 13 i 14 
13 
14 al 20 

1-2- 3 Stbre. 
3 setembre 

Activitat 

Aplec de Puigsacalm 
La Ribera Salada 
Excursió alta munt. al Ripolles 
Excursió alta munt. Pallars Sobira 
Ruta d'estiu 
Sopar de cloenda 
Travessa del Montseny 
Excursió alta muntanya al Capcir 

Activitat 

Travessa des de les fonts Llobregat 
Excursió al Cap de Llosader 
111 Alta Ruta Transpirinenca 
Castellar Ribera-Castellar del Valles 
Excursió alta muntanya a Andorra 

Més informació a: 

Grup de Muntanya 
Grup Infantil 
Grup de Muntanya 
Grup de Muntanya 
Grup Juvenil 
Grup Infantil 
Grup de Muntanya 
Grup de Muntanya 

Més informació a: 

Grup de Muntanya 
Grup de Muntanya 
Grup de Muntanya 
Grup de Muntanya 
Grup de Muntanya 

TENIM NOTÍCIA DE ... 
Caminades populars. - JULIOL. Dia 2: Port del Comte i Vilada. - Dia 

9: Sant Feliu de Codines i Vall de Celra. - Dia 15: Ruta dels Bandolers. - Dia 
23: Gósol. AGOST. Dia 6: Saldes i Moia. - Día 25: Santa Eugenia. Día 27: 
Taradell. Caminades nocturnes: JULIOL. Dia 1: Puig-reig i Ripoll. Primera 
quinzena: Moia. - Día 15: Sant Vicen9 dels Horts, Sallent i Sant Feliu de Codi
nes. - Dia 22: Sant Feliu de Guíxols. AGOST. Dia 19: Tivissa i L'Ametlla. Cam
paments de Muntanya: JULIOL. Dies 8 i 9: Cte. Excta. Puigcastellar (d'al9a
da). Primera quinzena: al cim de S. Amand. - Dies 19 i 20: De Balaguer, a 
Toirigo. Segona quinzena: UEC de Barcelona. - Del 22 al 29: Vallirana. - Del 
29 al 6/8: Infantil i Juvenil d'Eramprunya. AGOST. UEC Cornella, UE de Saba
dell (1 al 15), UEC Anoia i UEC Gracia. 

Altres activitats: Día 6 d'AGOST: XIII Port de Salau. Segona quinzena: 
Travessa Turó de l'Home-La Garriga, de 40 km. 



NOTICIARI DEL CENTRE 

ESPLAI SARGANTANA -( ... '' 

Estimats socis: 
Estem d'enhorabona, dones ja tenim grup d'esplai. L'ESPLAI SARGAN

TANA s'ha integrat dins !'estructura del Centre Excursionista Castellar i 
passa a ser una secció més dedicada a l'educació de nens i joves en el lleu
re, fomentant l'organització de sortides, excursions i campaments al llarg 
de l'any com a activitat de relació fonamental entre els nens de 7 a 13 anys. 

Des d 'aquestes pagines els hi donem la benvinguda a tot l'equip, tant 
monitors com pares que han fet possible aquesta entesa entre les dues en
titats, i els convidem a seguir treballant amb la mateixa il·lusió i dedicació 
que han mostrat fins ara. 

També us vull fer saber que després de les vacances, cadascun de vo
saltres rebra a casa una carta amb un formulari; la idea és poder coneixer 
millor als nostres socis, saber que en penseu de tot el que fem, que creieu 
que fem de bo i que és allo que milloraríeu. Des d'aquesta junta tenim ga
nes de treballar, pero necessitem que ens ajudeu a marcar-nos nous objec
tius, és per aixo que et demanarem una petita ajuda. Dóna'ns la teva opi-
nió. 

Arribades aquestes dades , s'obre un petit parentesi en la vida social 
del CEC, per tornar a comen9ar amb més forces el setembre, dones són molts 
els projectes que volem, com cada any, tirar endavant i que gracies a tots 
els socis portem a bon terme. A tots vosaltres, socis del Centre Excursio
nista, us desitjo que gaudiu d'unes bones vacances d'estiu. 

Sergi Rovira 

Recolzaments i adhesions 
En la darrera reunió mensual de Junta, entre d'altres acords, a proposta 

de la presidencia, s 'acorda l'adhesió del Centre a la campanya No al camp de 
golf que es pretén instal-lar als proxims i velns paratges de Torrebonica i can 
Bonvilar. 

Lloguer de material 
El mes d'agost, com cada any, el magatzem de material restara tancat per 

vacances; cal que els que n'hagiu de llogar ho feu el juliol. 

Exposició de la Festa Major 
Estara composta d'un centenar d'instantanies preses tot pelegrinant de 

Roncesvalles a Santiago de Compostel·la, fent el Camí de Santiago. En són els 
autors Maria Giménez i Aurora Busca, ambdós de la UES. Restara oberta del 9 
al 17 de setembre. 

Ens han deixat 
En Josep Barbera i Suqué, exveguer del Valles, ferm impulsor de l'excur

sionisme vallesa i gran amic del nostre Centre. Un lamentable accident de carre
tera fou la causa de la desaparició per sempre dels nostres joves consocis Joan 
Caries Molina Rodríguez i Francesc Xavier Sepúlveda Rodríguez. Per últim, cons
tatem la mort d'Emili Pascuet i Marra, membre del Centre des del ja llunya 1954. 
A totes les famílies, el nostre condol més sincer. 



ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MESOS DE JULIOL I AGOST 

GRUP INFANTIL 

Mes de juliol 

• Dia 8: La Ribera Salada (Solsones) . És una sortida de tot el dia; es mar
xara a les 8 del Centre, en cotxes particulars. Informa't als tels. 93 714 79 33 (Joan) 
o al 93 714 56 97 (Sergi). 

• Dia 22: Sopar de cloenda. Com cada any ens trobarem a les 7 de la tarda 
en el nostre local per veure les fotos i les diapositives de les excursions de l'any, 
i després soparem tots junts. lnforma't en els telefons 93 714 82 95 (Guillem) o al 
93 714 77 92 (Oriol). 

GRUP JUVENIL 

Ruta d'estiu 2000 (de 14 a 16 anys) Albanya - Sadernes 
Del ·16 a l 20 de juliol: 
Dia 16: Castellar-Albanya (en autocar). - Dia 17: Albanya-Bessagoda. 
Dia 18: Bessagoda-Sant Aniol. - Dia 19: Panxing a Sant Aniol. 
Dia 20: Sant Aniol-Sadernes (tornada amb els pares). 
Inscripcions: Tots els dimarts i divendres de 8 a 9 del vespre al local del 

Centre, fins al 7 de juliol. 
Preu: 6.000 pessetes (socis del Centre); 7.500 pes se tes (no socis). 
Places limitarles! 

GRUP DE MUNTANYA 

Mes de juliol 

• Dia 2 de juliol: Aplec del P uigsacalm. Excursió matinal seguint el das
sic itinerari que, des del coll de Bracons (1.100 m), indret on es deixaran els vehi
cles, remunta fins aquest cim situat a 1.515 metres . Breu visita a la popular font 
Tornadissa. Sortida sense dificultats que discorre per un trajecte ben marcat i 
sense gaire desnivel!. Vocal: Ramon Vila, telefon 93 714 57 77 . Sortida a les 7 del 
m a tí. 

• Dia 9 de juliol: Excursió d'alta muntanya al Ripolles. Itinerari: Colla
da Fonda (1.900 m), coll de Pal (2.374 m), puig de Costabona (2.465 m), fonts del 
Tec, portella de Roja (2.377 m), esquerdes de Roja i coll de Roques Blanques (2.252 
m) i retorn pel mateix recorregut. Hores efectives de camí: 7,30. Despla<;ament 
en cotxes particulars. Excursió de tot el dia; cal portar dinar. El puig de Costabona 
és la darrera balconada que, seguint la carena pirinenca catalana en la seva cla
ra línia descendent vers a la Mediterrania, depassa els 2.000 metres d'altitud. 
Vocal: Jaume Torrens, telefon 93 714 55 42 . 

• Dies 15 i 16 de juliol: Excursió d'alta muntanya al Pallars Sobira. Dia 
15: Sortida a la tarda en direcció a Espot on es pernoctara. - Dia 16: Ascensió 
al cim dels Encantats (2.747 m), des de l'aparcament situat al límit del pare, se
guint la via normal de la Valleta Seca i el coll deis Encantats. Ja en el cim, es 
procedira a fer els habituals treballs de manteniment de la placa dedicada a la 
memoria del Vicen<; i l'Enriqueta, instal-lada el 19 de juliol de 1976. Recorregut 



sense dificultats, llevat del tram de la grimpada des del coll fins el cim que in
clou un curt trajecte facil pero perillós. Hores efectives de camí: 5. Desnivells: 
+1.000 m -1.000 m. Cal fer la reserva de places amb antelació. Despla9ament en 
cotxes particulars. Els Encantats, aquella espectacular agulla dre9ada verticalment 
damunt de l'estany de Sant Maurici és, sens dubte, un deis cims més bonics i 
carismatics del Pirineu. Malauradament, el greu accident esdevingut el 12 d'oc
tubre del 1975, la va convertir en la <<nostra" muntanya més emblematica. Vocal: 
Jaume Torrens, telefon 93 714 55 42. 

• Dia 23 de julio!: Travessa matinal del Montseny. Itinerari: Montseny, 
corral d'en Rovira, corral d'en Deumal, col! Sesbasses, turó de l'Home, les Agu
des, els Castellets, pla d'en Mon, Sant Marc;:al, coll Pregon, Matagalls i coll Formic. 
Hores efectives de camí: 6. Desnivells: +1.794 m -1.171 m. Sortida matinal bas
tant dura . Despla9ament en cotxes particulars. Vocal: Jaume Torrens, telefon 
93 714 55 42 . 

• Dia 30 de julio!: Excursió d'alta muntanya a l'Alta Cerdanya- Capcir. 
Itinerari: Embassament de La Bollosa (2.000 m), la Tet, estany de la Llosa, el 
Petit Peric (2.690 m), Puig Peric (2.810 m), puig de Camporells (2.671 m). Dava
llada pel Petit Estany Blau. Desnivells: +1.000 m -1.000 m. Hores efectives de 
camí: 6. Desplac;:ament en cotxes particulars. Vocal: Jaume Torrens, telefon 
93 714 55 42. 

Mes d'agost 

• Dies 12, 13 i 14 d'agost. Travessa: De les fonts del Llobregat a les fonts 
del Cardener, passant per les fonts del Bastareny. Vocal: Ramon Falcó, te
lefon 93 714 60 70. 

• Dia 13 d'agost. Excursió d'alta muntanya-Cap de Llosader (Alta Cer
danya). Itinerari: col! de Pimorent (1.920 m), torrent de Coma Rossa, Estany de 
Coma d'Or, Cap de Llosader (2 .724 m), (facultatiu: pie de Coma d'Or, 2.826 m), 
Estany de Coma d'Or, coll d'en Garcies o de Gracies, torrent de Gracies o de 
l'Eixerga i coll de Pimorent. Desnivel!: +870m -870m. Hores de camí aprox: 5. 
Excursió sense dificultats tecniques (de tot el dia; cal portar dinar). Sortida de 
Castellar a 2/4 de 7 del matí, en cotxes particulars. Vocal: Pere Cardona, telefon 
93 714 80 47. 

• Dies del 14 al 20 d'agost: III Alta Muntanya Ruta Transpirinenca. De 
Sant Miquel de Cuixa (Conflent) a Sant Lloren9 prop Baga (Bergueda), resseguint 
íntegrament per la carena tota la serralada del Pirineu Oriental (de la Pica del 
Canigó al Puigllanc;:ada). Itinerari d'homenatge dedicat a la memoria del company 
Koldo Basterretxea, quart president del consell directiu del Centre. Desnivells: 
14.812 m. Sortida molt dura. lnformació al telefon 93 714 73 05. Data límit per a 
inscriure's: dia 8 de julio!. 

Com a complement a la nota publicada en el darrer butlletí, ens plau infor
mar deis detalls i de l'itinerari per on discorre aquesta extraordinaria ruta, amb 
els seus corresponents horaris i desnivells. 

Primera jornada. De Sant Miquel de Cuixa (450 m) al refugi deis Cortalets 
(2 .150 m), passant pel rec de la Boera, serra de Feixants, colls de Clara i de Joal 
i seguint l'antic camí ramader a l'orri del Cisca!, Llaceres i ras de Cortalets. Dis
tancia: 14,9 km. Hores de camí efectiu: 4,28. Desnivells: Pujada: 1.836 m. Baixa
da: 136 m. (Pernoctació al refugi deis Cortalets). 



Segona jornada. Del refugi dels Cortalets al coll de Roques Blanques (2.252 
m), passant per la Pica del Canigó, plans de Cadí, coll Koldo Basterretxea, puigs 
de Roja, Bacivers i Sethomes, pla Guillem i collades Verda i del Vent. Distancia: 
18 km. Rores de camí efectiu: 6,23. Desnivells: Pujada: 1.195 m. Baixada: 1.093 
m. (pernoctació en tendes). 

Tercera jornada. Del coll de Roques Blanques al puig de Bastiments (2.881 
m), passant pel camí ramader de la coma de Roja, portella de Roja, portelles del 
Callau o de Concrós, de Morens i de Mentet, pie de la Dona, puig d'Ombraga i 
coll de la Geganta. Distancia: 22,8 km. Rores de camí efectiu: 6,50 Desnivells: 
Pujada: 915 m. Baixada: 1.007 m. (pernoctació a l'estació d'esports d'hivern Vallter 
2000). 

Quarta jornada. Del puig de Bastiments al coll de Finestrelles (2.604 m), 
passant pels pies de Fresser, de l'Infern i de la Vaca, coll de Caranr;:a, Noucreus, 
pies de Noufonts, Eina i puig de Finestrelles. Distancia: 22,6 km. Rores de camí 
efectiu: 8,06. Desnivells: Pujada: 1.526 m. Baixada: 1.564 m. (pernoctació a l'Al
berg Pie de l'Áliga de la vall de Núria). 

Cinquena jornada. Del coll de Finestrelles a Les Colladetes (1.800 m), pas
sant pel puig del Segre, callada d'Er, Puigmal, pas dels Lladres, pla de les Sali
nes, coll de la Creu de Maians, coll i pla de Bassa. Distancia: 24,7 km. Rores de 
camí efectiu: 6,29. Desnivells: Pujada: 1.067 m. Baixada: 1.389 m. (pernoctació al 
Xalet Pere Carné de La Malina). 

Sisena jornada. De Les Colladetes a Sant Lloren¡;: prop Baga (770 m), pas
sant per la callada de Tosses, puig del Ginebrar, pla d'Anyella, Puigllanr;:ada, coll 
de Pal, plans de Canells, el Colletó, canal Mala, bassa de Tarnes, Sant Marc de 
Broca, casa del Castell de Broca, font de Serra, Sant Martí de Broca, can Rotllan, 
Terradelles i Guardiola de Bergueda. Distancia: 27,3 km. Rores de camí efectiu: 
7,00. Desnivells: Pujada: 1.027 m. Baixada: 2.057 m. 

Resum de la travessa: Distancia: 130,3 km. Rores de camí efectiu: 37,21. 
Desnivells totals: 14.812 m. Pujada: 7.566 m. Baixada: 7.246 m. Mitjana kmlhora: 
3488,62. Per acabar, únicament recomanar a les persones que puguin estar inte
ressades en participar en aquesta dura i bonica travessa, que repassin aquestes 
dades i que avalui:n, abans d'intentar afrontar-la, si disposen de la suficient pre
paració per a superar un repte que significa romandre, sense interrupcions, du
rant una setmana sencera, per damunt dels 2.000 metres d'altitud. Com ja s'ha 
dit, podeu demanar més informació al telefon 93 714 73 05. Data límit per a ins
criure's: 8 de juliol. 

• Dies 1, 2 i 3 de setembre: Travessa Castellar de la Ribera-Castellar 
del Valles (primera i segona etapes) de 50 i 42,5 quilometres, respectivament. 
Podeu consultar informació i detalls d'aquesta travessa repassant les dades pu
blicades en el butlletí del Centre núm. 389 (juny 2000). Vocal: Ramon Falcó, te
lefon 93 714 60 70. 

• Dia 3 de setembre: Excursió d'alta muntanya a Andorra. Pie del Cap 
del Port Dret (2.682 metres). Itinerari: Port d'Envalira (2.409 m), Pie Maia, Coll, 
Pie Ortafu., Port de Soldeu, Marrades Negres, Port Dret, Pie del Cap del Port Dret 
(2.682 m) i retorn al Port d'Envalira. Desnivell: +720m. -720m. Rores de camí 
aprox: 5. Excursió de tot el dia; cal portar dinar i beguda. Sortida de Castellar a 
2/4 de 7 del matí en cotxes particulars. Vocal: Pere Cardona, telefon 93 714 80 47. 



GRUP DE FOTOGRAFIA 
Us notifiquem que a finals del mes de juny va tenir lloc el veredicte del 

segon trimestre del XV Concurs Anual de Fotografia en color, dut a terme per 
membres de les Agrupacions Narcís Giralt de Sabadell. Per motius de dates no 
ha estat possible incloure els resultats i la classificació dins d'aquest butlletí. Les 
fotografies estaran exposades durant el mes de juliol al local social, obert tots els 
dilluns i divendres de les 10 a les 11 de la nit. 

Per la festa major tindra lloc el 37e Concurs de Fotografia, Trofeu Joan 
Riera de tema lliure, la data maxima per presentar fotografies és el divendres 
dia 1 de setembre. El veredicte tindra lloc el dimarts 5 de setembre al local 
social. Com sempre, les cartolines les podeu passar a recollir pel Centre. 

Aprofitem per avanr;ar-vos que el tema del tercer trimestre sera El món 
deis bombers, la data límit sera el dia 30 de setembre. També us recordem 
que teniu les fotografies dels trimestres anteriors a la vostra disposició. 

Us desitgem un bon estiu i les millors fotografies. 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DEL MES DE MAIG 

GRUP INFANTIL 

Dies 20 i 21: IV Cam
pament d'Azimut. O. Pa
pell , M. Gómez, A. Sans, 
A. Canturri, A. Vilatersa
na. M. Cots, J. i A. Rovi
ra. 

Dia 28 de maig: Sant 
Sadurní de Gallifa. O. 
Papell, A. i J. Sans, J. i A. 
Rovira , G. i M. Muntada, 
X. i S . Alavedra i M. Díaz. 

EXCURSIONISME 

Entorns de Castellar: 
Dia 1: Les Arenes , l'Illa, 
sot de la Carda, sot del 
Guix i retorn a Les Are
nes ; P . Cardona i J . Tor
rens . - Dia 2: Castellar, 
pare de Colobrers , ca n'A
metller , serra de Palau, 
can Ramoneda, can Mont
llor , can Padró, font del 
Cosidor i Castellar; R. 
Canturri, P . Cardona, F. 
Homs i J. Martí.- Dia 7: 
Serra de l'Obac: Alzina 
del Sal-lari, avene de Cas-

\ 



tellsapera, Castellsapera, roca Salvatge, font del Lladre, torrent de la Cansalada, 
coll de Tanca, avene del Llest, font deis Traginers i alzina del Sal-lari; J. Roura, 
E. Bravo , F. Soto, D. Barrera , M. Torrents , J. M. Rodríguez, M. Llonch, C. 
Valverde, P. Valverde, V. Soto, M. Garcia, R. Canturri, T. Mañosa, J. Torrens i 
R. Vila. Cal Joan Coix, mas Olivet, sot del Guix i retorn; J. Torrens. - Dia 16: 
Torre de l'Ángel, can Garrigosa, canal del Pi Tort, Morro de Sescorts, Morral del 
Drac, Santa Agnes, canal de l'Abella, can Robert i torre de l'Ángel; R. Canturri, 
P. Cardona, F. Homs i J . Martí. - Día 21: Casa Nova de l'Obac, carena del Pou 
de Glac;:, Castellsapera, font de la Pola, turó de l'Espluga, coll de Correu, la 
Calsina, font de la Portella, Turó Roig i l'Obac; A. M. Palleja, M. Germa i J . M. 
Torras . - Día 23: Castellar, Canyelles, Alzina Bailadora, torrent Mal, font de la 
Bardissa, Sant Sebastia de Montmajor, torrent Mal, coll Roig, Fonts Altes i Cas
tellar; R. Canturri, P. Cardona, F. Homs i J . Martí. - Dia 30: Font de la Tos
ca; M. Germa, E. Galícia , J. Vilalta i J . Maldonado. Cavall Bernat, can Pobla, 
Cingle deis Cavalls, La Mola, camí deis Monjos, Cavall Bernat; R. Canturri, P . 
Cardona, F . Homs i J. Martí. 

ESCALADA , 

Día 20: Turó de la Falconera (Obac); A. M. Pallej a J. M. Torras, junt 
amb companys del Club Muntanyenc. 

CAMINADES 1 CURSES 

Dia 7: V Marxa de la Creu, a la Torreta; A. M. Palleja, M. Germa i J . M. 
Torras. - Dia 14: XIII Cursa de l'Alba, a Collbató; J. M. Torras. - Dia 28 : 
XXV Travessa del Montseny, d'Aiguafreda a Gualba, amb ascensions al 
Tagamanent, Matagalls, Les Agudes pels Castellets i el Turó de l'Home; J . M. 
Torras. 

ALTRES ACTIVITATS 

Día 5: Prospecció fonts pel terme, zona de les Arenes, coves del Carner 
can Barceló; P. Cardona, J . Martí, J. Sors i R. Vila. 

Día 7: Preparació camins Caminada Popular; V. Gandia i M. Germa. 
Dia 9: Treballs de millora del camí; Fonts Altes i font del Gurri ; R. 

Canturri, P. Cardona, F. Homs i J . Martí. 
Día 11: Prospecció fonts del terme, zona de les Arenes; P . Cardona, J . 

Martí i J. Sors. 
Dia 12: Procedir a senyalitzar l'itinerari de la XIII Marxa Popular de 

Castellar del Valles, des de les estatues fins a Canyelles, font deis gossos; R. 
Canturri i P. Cardona. 

Día 14: Prospecció fonts del terme, zones del torrent de Matalonga, sot 
del Guix, pedrera de can Sallent i torrent de la Penitenta; P. Cardona, J. Lleixa, 
J. Roura i R. Vila. 

Dia 23: Prospecció fonts del terme, zona del Cosidor, P . Cardona, J . 
Llinares, G. López, J . Sors i R. Vila. 

Día 26: Prospecció fonts, zona coves del Carner; P . Cardona, J . Sors i R. 
Vila. 
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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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