


COMIAT 

El passat día 25 de julioll'amic Joan Piñot i Pascual, un deis més significats repre
sentants deis primers excursionistes castellarencs, ens deixava per a emprendre la seva 
darrera ascensió. Aquesta vegada, malauradament, no en podra fer !'habitual ressenya a 
l'entranyable setmanari Forja on, des del moment de l'arrencada d'aquesta publicació, 
palesava el seu ferm lligam amb la natura procurant trametre, mitjan~ant la lletra im
presa, un profund sentiment d'humanisme i espiritualitat. Repassant els volums de Forja, 
no costa gaire trobar les primeres aportacions que va fer a aquest setmanari. Ja en e( 
número 2, del 9 de mar~ del 1946, sota l'encap~alament <<Estudios comarcales", el Joan fa 
un documentat reportatge a l'entorn del monestir romanic de Sant Lloren~ del Munt. 
Estem davant d'un lloable treball monografic, amb nombroses dades i anotacions histori
ques , que denota un inquiet afany d'estudi i divulgació, distintius que , des de finals del 
segle XIX, han caracteritzat i donat prestigi a l'excursionisme catala. Anys després , con
cretament durant el febrer del 1953, amb la seva firma apareix puplicat a Forja l'acurada 
descripció d'una de les primeres davallades a una nova cavitat descoberta a la propera 
serra de l'Obac: !'avene del Llest. Són protagonistes d'aquesta memorable «aventura" 
espeleologica els castellarencs Jaume Cadafalch, Joan Piñot, Florenci Sampere, Francesc 
Serra, Jaume Sors, Josep Sors i Josep M. Torras , junt amb els sabadellencs Antoni Es
truch i Josep Torras. Poc després trobem detallades referEmcies i anecdotes deis Campa
ments Parroquials d'estiu. El primer, desenvolupat el julio! del 1953, té com escenari l'es
tany de Sant Maurici i l'any segi.ient, el segon, fet a la val! d'Ordesa, inclou la primera 
ascensió castellarenca al cim del Mont Perdut. Aquests campaments són dirigits perso
nalment per mossen Josep M. Aragones i acullen la presencia deis joves Joan Caba, Xavier 
Caba, Antoni Costa, Antoni Parcerisa, Joan Piñot, Josep Sors i Joan Tordera. I el 20 de 
julio! del 1955, a tres quarts d'll del matí, un petit grup de convilatans nostres petja per 
primera vegada el pie d'Aneto. Han seguit la ruta des de Valliverna, amb acampada pels 
entorns de l'estany d'Aragi.iells i continuat perla coma, estanys, gelera i col! de Corones. 
Formen aquest equip Miquel Masaveu, Joan Piñot, Florenci Sampere i Josep Sors. Una 
ascensió que, mirada des d'una perspectiva actual, pot semblar insignificant, pero que posada 
en el seu moment i amb els condicionants i dificultats de mig segle enrera, pren una 
valua i transcendencia inqüestionable. D'aquest esdeveniment, historie per a l'excursio
nisme castellarenc, també en deixa constancia el Joan als fulls del setmanari local. Amb 
el pas deis anys, com és normal, minva la seva activitat muntanyenca, pero segueix col·la
borant habitualment amb la SEAC, de la que, en els primers temps , va esdevenir secre
tari del consell directiu. Participa i dóna suport constant als diversos actes que organitza 
l'entitat. Diferents vegades veiem apareixer escrits seus al butlletí del Centre, així com 
tampoc no manca la seva aportació als exemplars monografics de Plar;a Vella i Forja 
dedicats a la presencia de l'excursionisme en la vila de Castellar. 

Per tot aixo que he intentat descriure i moltíssims fets més que avalen una neta 
trajectoria de treball i servei al nostre poble, m'ha semblat adient, mitjanc;:ant el butlletí 
del Centre, fer-ne un petit recull d'homenatge. Estic convenc;:ut que a l'amic Joan aixo no 
li agradaría gaire. Penso, pero, que tampoc no tindria inconvenient en dispensar-me d'a
quest petit greuge. Per desgracia , a poc a poc els anys ens van deixant orfes de la pre
sencia i del consell d'aquells quasi llegendaris primers excursionistes castellarencs. Mal
grat tot, el seu record perdurara per sempre al fons del cor d'unes persones que, seguint 
la seva empremta i exemple, es van acostar a la natura cercant alla, envoltats per !'es
plendor de les valls daurades i deis cims altius, obrir l'esperit a unes experiencies mun
tanyenques inoblidables. I alhora, mentre comenc;:aven a caminar i descobrir els més 
amagats indrets de la seva propia contrada, compartien amb goig, potser sovint sense 
adonar-se'n, una manera noble , ordenada i lliure d'entendre la vida. 

J aume Torrens i Calvó 



CENT KM. EN 24 HORES, A MADRID 

Enguany es va dur a terme la sisena edició d'aquesta atípica prava de 100 
quilómetres que té lloc a la rodalia de la capital madrilenya. I die atípica, perque 
es tracta, simplement, de completar un recorregut - meitat asfalt, meitat terra
dintre del termini de 24 hores. Es pot caminar, fent marxa, corrent o alternant el 
sistema, .. . la qüestió és acabar sencer, més o menys. Per aquest motiu, en acabar, 
cada participant rep un diploma acreditant el temps «que li ha sobrab•, no el que 
hi ha esmen;at! Val a dir que aquest concepte diferent d'encarar la prava em va 
semblar, francament, genial. 

A les 12 en punt del migdia, del dissabte 17 de juny passat, ens varen donar 
la sortida, dintre la pista de l'Estadi de la Comunitat conegut popularment com 
«La Peineta>>. Érem poc més de 1.100 persones, de tota edat i condició, deis 17 
anys del més jove als 7 4 del més veten'l.. Després de fer la volta a la pista, sortí
em al carrer -mai més ben dit- per fer un llarg tomb per una part de Madrid. 
Després comen~ava una llarga trajectória per pistes de terra, sense la més míni
ma ombra i amb 41 graus de temperatura, a l'ombra? Fou l'etapa més dura, d'uns 
37 quilómetres fins al poliesportiu de Tres Cantos, on hi havia possibilitat fins i 
tot de dutxar-se . Amb una tirada menor i amb un sol menys calent, es feia cap a 
Colmenar Viejo, en un altre poliesportiu condicionat. Aquí havíem superat l'equa
dor de la passejada (51,4 quilómetres). Abans de continuar, com que ja era fos e, 
donaren a cadascú dels que no havíem defallit una petita capsula fosforescent, ga
rantida per a 12 hores, i que va funcionar de meravella. Ara venia baixada i no 
feia calor, i aixó convidava a alleugerir la marxa. Vam passar altre cop per Tres 
Cantos i, ja de cara a l'alba, pel poliesportiu de San Sebastián de los Reyes. No
més ens quedava el darrer tram, for9a 
monóton i isolat, pel costat de l'Aeroport 
de Barajas, fins a entrar novament a Ma
drid, ara pel pare de Juan Carlos I. Si bé 
es tracta d'una prava d'autosuficiencia pel 
que fa al menjar i equipament, els orga
nitzadors (Aire Libre i Corricolari) tenen 
cura d'instal-lar llocs d'avituallament lí
quid, amb aigua i sucs , sense la qual cosa 
seria del tot impensable poder resistir els 
afectes de la deshidratació. A mesura que 
avan~ava la prava, els avituallaments es 
feien més propers l'un de l'altre, lógica
ment. A més a més, estaven garantits els 
serveis medies i de fisioterapeutes, així 
com els de la Creu Roja, amb ambulan
cíes . Durant tot el trajecte, tant de dia 
com de nit, els organitzadors van estar 
pendents de qualsevol problema que es 
pogués presentar. Evidentment, els més 
freqüents varen ser les bullofes als peus, 
degudes tant al quilometratge com a la 
forta calor de la primera part. A causa del 
nombre de participants, en poques oca
sions vaig fer gaire tros sense companyia. 
Cal dir que hi havia persones de tot ar-

Inici dels 100 Km. en 24 hores, 
a l'Estadi de <<La Peineta», a 
Madrid. (Foto: A. M. Palleja.) 



reu, a part deis de Madrid, i fins i tot uns quants estrangers. Caldria considerar 
la possibilitat de fer una prova de 100 quilometres a casa nostra, amb la mateixa 
intenció d'aplegar un gran nombre de persones, perque comprovessin que es poden 
completar perfectament només amb la voluntat de fer-los i -aixo sí- sense estar 
pendents del crono ... - Josep M. Torras. Penya 100 Km. D. Catalán. 

ELS «SOSTRES» DE L'ESTAT ESPANYOL 
Arran de la publicació del llibre Los techos de España, l'octubre de l'any pas

sat, vaig decidir, junt amb la meva dona, completar els «sostres» que ens manca
ven pujar, o sigui, els punts més alts de cada província de l'Estat. Calia, dones, 
acabar de fer-ne uns quants fins arribar als 50 corresponents ... Comptant amb un 
mes de juny excepcional en quant a meteorología, heus aquí els cims assolits: 
Día 4 El Gavilán, l. 7 4 7 m. Calderón (Alto Barracas, 1.837 m.) Valencia 

5 La Mogorrita, 1.864 m. Cuenca 
6 Revolcadores, 2.027 m. Múrcia 

Puntal Calderón, 2.071 m. Sierra de las Cabras, 2.084 m. Albacete 
7 Puerto de la Ragua - El Chullo, 2.610 m. Almeria 
8 Peña ¡Jaén, 2.147 m. - Sierra Mágina, 2.164 m. Jaén 
9 El Morrión, 1.430 m. - La Tiñosa, 1.570 m. Córdoba 

10 Puerto de los Pilones, 1.777 m. - La Torrecilla, 1.918 m. Malaga 
11 El Torreón de la Sierra del Pinar, 1654 m. Cadis 

Sierra del Terril, 1.129 m. Sevilla 
12 Cerro de Tentudía, 1.105 m. Badajoz 

Cerro de los Bonales, W 1.055 m . Huelva 
13 El Corocho de Rocialgo, 1.448 m. Toledo 
14 Los Riscos del Pico Amor, 1.377 m. Ciutat Reial 
15 El Torreón, del Calvitero, 2.401 m. Cáceres 

El Canchal de la Ceja, 2.430 m. Salamanca 
20 Las Peñuelas, 2.194 m . - El Lobo, 2.272 m. Guadalajara 

Campos La Robleñada, 931 m. Valladolid 
22 El Curavacas, 2.526 m. Palencia 
28 Trigaza N. i S., 2.032 i 2.085 m. - San Millán, 2.131 m. Burgos 
29 Las Tres Cruces, 1.958 m. - San Lorenzo, 2.271 m. La Rioja 

En el cim del Cura vacas, 
de 2.526 m. (Palencia). 
(Foto: Anna M. Palleja) 

Josep Maria Torras 



1 PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 1 

Setembre 2000 

1, divendres 
1, 2 i 3 
3, diumenge 
5, dimarts 
9, dissabte 

10, diumenge 
15, divendres 
15, divendres 
17, diumenge 
30, dissabte 

1 octubre 
3, 4, 5 i 6 
6 octubre 
8 octubre 

Activitat 

Fi termini d'admissió T . J. Riera 
Castellar Ribera-Castellar del Valles 
Excursió d'alta muntanya a Andorra 
Veredicte del Concurs de Fotografia 
Inauguració de les exposicions 
Castellar Ribera-Castellar del Valles 
Reunió preparatoria trimestre 
Reunió preparatoria activitats trim. 
Excursió matinal 
Termini admissió fotos concurs 
IV Missa en sufragi excursionistes 
Inscripcions Marxa Infantil 
Reunió de controls Marxa Infantil 
XL Marxa Excta. Infantil de Reg. 

Més informació a: 

Grup de Fotografia 
Grup de Muntanya 
Grup de Muntanya 
Grup de Fotografia 
Gp. Fot. - Not. Centre 
Grup de Muntanya 
Grup Infantil 
Grup de Muntanya 
Grup Infantil 
Grup de Fotografia 
Grup de Muntanya 
N oticiari del Centre 
N oticiari del Centre 
Noticiari del Centre 

TENIM NOTÍCIA DE ... 
• Caminades populars: Dies 1 i 2: I Marxa Excursionista Ruta dels Sega

dors (Bellver-Gósol) . - Dia 3: Calders i cal Mar~al. - Dia 4: St. Hipolit Voltrega. 
- Dia 10: Súria i Santiga. - Dies 15 i 16: St. Andreu Barca-Montserrat. - Dies 
16 i 17: Travessa nocturna massís del Garraf. - Dia 17: Casserres. - Dia 18: XX 
Marxa Rocapreverina (Torelló). - Dia 24: XIII Prats de Llu~anes, Matadepera i 
Olesa. - Octubre. Dia 1: XVI de Calldetenes, I Roda de Ter, Ametlla de Merola, 
Amer, Ruta Ermites de Farners i Terrassa. • Caminades de resistencia: Dies 2 i 
3: XI Montserrat-Reus. - Dies 16 i 17: XXI Travessa Matagalls-Montserrat. -
D.ia 24: Volta serra de Montsia. - Dies 30 setembre i 1 octubre: Rasos de Pegue
ra-Manresa . • Altres activitats: Dia 17: Cursa muntanya Taga de Ribes. - Dia 
24: Marxa Inf. St. Joan Abadesses . - Dia 1 d'octubre: Marxa Inf. Campdevanol. 

ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES DE SETEMBRE 

GRUP INFANTIL 
• Dia 15: Reunió preparatoria del trimestre. T'esperem a tu i les teves 

idees, al cau dels infantils, a les 10 de la nit. 
• Dia 17: Excursió matinal Sortirem a les 8 del Centre, en cotxes particu

lars. Vocal: Guillem Díaz, telefon 93 714 82 95. 
• Dia 1 d'octubre: Assistencia a la missa anual pels excursionistes, a ce

lebrar a l'Ermita de Les Arenes. 

GRUP DE MUNTANYA 
• 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. Po
deu consultar informació i detalls d'aquesta travessa, organitzada en col-laboració 



amb l'Ajuntament de Castellar, repassant les dades publicades en el butlletí nú
mero 389 (juny del 2000) del Centre. Vocal: Ramon Falcó, telefon 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 Orta:fa, 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 dos quarts 
de 7 del matí en cotxes particulars. Vocal: Pere Cardona, telefon 93 714 80 47. 

• Dia 10: Travessa Castellar de la Ribera- Castellar del Valles (tercera 
etapa): Caminada popular per la carena de la Mola. Els detalls complets d'aques
ta darrera etapa es poden consultar a la pagina número 11 del setmanari Forja 
del dia 26 d'aquest passat mes d'agost. Vocal: Ramon Falcó, telefon 93 714 60 70. 

• Dia 15: Reunió per a programar les activitats del Grup a desenvolupar 
durant el quart trimestre del 2000. A un quart d'll de la nit, al local social. Ober
ta a tothom qui vulgui col·laborar. 

• Dia 1 d'octubre: Matinal a Les Arenes, per tal d'assistir a la IV Missa 
en sufragi i recordane<a dels excursionistes castellarencs difunts. Itinerari: 
Castellar, Sant Feliu del Racó, sot del Guix, collet del Pujol, sot de la Carda, l'Illa 
i Les Arenes 1 on s'esmorzara. Acabat l'acte litúrgic, tindra lloc l'ofrena del Centre 
a la Mare de Déu de Les Arenes, amb la plantada d'un arbre a l'entorn de !'ermi
ta. La tornada es fara passant pel turó del Castelló, can Cadafalch i les Fonts 
Altes. Sortida a dos quarts de 8 del matí. Vocal: Jaume Torrens. 

GRUP DE FOTOGRAFIA 

• Dia 1: Acaba el termini d'admissió 
per presentar les fotografies del XXIII 
Concurs Trofeu Joan Riera (tema Lliure). 
El veredicte sera emes pels membres del 
Departament de Fotografia de les Agru
pacions Narcís Giralt, el dia 5 de setem
bre a les 10 de la nit, al local social del 
Centre. 

• Dia 9: A les 12 del migdia, inaugu
ració de l'exposició i lliurament de premis 
als guanyadors del concurs. L'exposició es 
podra visitar durant tots els dies de la 
festa major. 

• Dia 30: Finalitza el termini per pre
sentar les fotografies corresponents al 
tercer trimestre del XV Concurs Anual, 
tema EL MÓN DELS BOMBERS. 

XV Concurs anual de Fotografía en 
color (segon trimestre) 

El jurat, format per membres de les 
Agrupacions Narcís Giralt, va donar la 
següent classificació (4-7-2000). Segon tri
mestre, tema RELLOTGES. 1r classificat 
i guanyador del trimestre, Lluís Latorre, 
amb 39 punts; 2n, Josep M. Fontanet, 37; 
3r, Rafael Carballo, 36; 4t, J. Miquel 

• 

«Un quart i cinc d'l», títol de la foto 
més puntuada del segon trimestre 

del concurs anyal, de la que 
n'és autor Lluís Latorre 



Badia, 35; 5e, Raül Esteve, 35; 6e, Jordi Serra, 34; 7a, María Marín, 34; Se, Jau
me Muntada, 33; 9e, Guillem Díaz, 33; lOa, Maria Salvador, 32; lle, Francesc Deu, 
32; 12e, Francesc Soto, 30; 13a, Elvira Guardia, 30; 14e, Quim Salvador, 30; 15e, 
Ricard Carné, 29; 16e, Joan Muntada, 28; 17e, Joan Arisa, 27; 18a, Neus Arisa , 
24; 19a, Núria Genesca, 23 i 20e, J. Mane! López, amb 22 punts. 

La classificació general, després del primer i segon trimestres, queda de la 
següent manera: Primer classificat, Lluís Latorre, amb 77 punts, 2n, Miquel Ba
dia, 73; 3r, Raül Esteve, 71; 4t, Rafael Carballo, 70; 5e, Josep M. Fontanet, 69; 6e, 
Jordi Serra, 68; 7a, Maria Marín, 68; Se, Quim Salvador, 67; 9e, Francesc Deu, 65; 
lOe, Jaume Muntada, 65; 11e, Joan Arisa, 64; 12a, Maria Salvador, 64; 13e, Joan 
Muntada, 63; 14e, Guillem Díaz, 61; 15e, Francesc Soto, 60; 16e, Ricard Carné, 59; 
17a, Elvira Guardia, 58; 18a, Neus Arisa, 55; 19a, Núria Genesca, 54; 20e, J. Ma
ne! López, 49; 2le, J. Caries Folch, 36; 22a, Teresa Ballesteros, 34; 23e, Antoni 
Marín, 33; 24a, Meritxell Rossell, 31; i 25a, Oiga Juliana, amb 29 punts. 

NOTICIARI DEL CENTRE 
IV Missa en sufragi i recordan~a deis excursionistes 
castellarencs traspassats 

En col-laboració amb els Amics de la Mare de Déu de Les Arenes, com ja és 
costum d'uns anys en~a, tindra lloc, a !'Ermita de la Mare de Déu de Les Arenes, 
aquest acte que comen~ara a les 10 del matí. En acabar es fara ofrena d'un arbre 
que sera plantat en els entorns de la capella. Des d'aquest butlletí, el Centre con
vida a participar-hi als seus socis i a tots els castellarencs. Els companys del Grup 
de Muntanya del Centre organitzen una sortida a peu per tal d'assistir-hi. Vegeu 
Grup de Muntanya. 

XL Marxa Excursionista Infantil de Regularitat de Castellar 
XI Trofeu Josep Coll 

Tindra lloc el proper dia 8 d'octubre, per un itinerari que s'inicia a l'antic 
, <<jJitu» de can Barba (darrera !'actual lES) i discorre perca n'Oliver, Castellar Vell, 

carena/mirador del Castell de Castellar, alzines sureres de can Riera, can Juliana, 
la Malesa i el Brunet i acaba a la pla~a Major. Es tracta d'una sortida matinal 
d'uns 9 quilometres de recorregut. Poden participar-hi tots els infants d'edat com
presa entre els 7 i els 13 anys. Les inscripcions es faran, per equips de dues per
sones, al local del Centre els dies 3, 4, 5 i 6 d'octubre, de 7 a 8 de la tarda. Els 
drets d'inscripció són de 400 pessetes per persona (800 pessetes per equip). Inclou 
una asseguran~a d'accidents per a tots els participants a la prova. Els socis del 
Centre gaudiran d'una bonificació de 100 pessetes. L'esmorzar esta previst fer-Io a 
Castellar Vell i es muntara una petita zona de jocs pels entorns de can Juliana.· 

Reunió de controls de la Marxa Infantil 
El proper divendres, dia 6 d'octubre, a un quart d'll de la nit, al local social, 

es fara l'acostumada reunió de totes les persones que volen col·laborar en les di
verses tasques que es fan el dia de la Marxa. En el cas de no poder assistir a 
aquesta trobada, pero en principi teniu previst ajudar, podeu trucar als telefons 
93 714 55 42 , 93 714 73 00 i 93 714 73 05. Moltes gracies per endavant. 

Proves de resistencia 
A les proves de resistencia Montserrat - Reus i Matagalls - Montserrat d'en

guany, que es fan aquest mes de setembre, el Centre informa a tots els socis i 



castellarencs que desitgin participar-hi, que la nostra entitat organitzara equips 
de recolzament per a tots els participants que manifestin el seu desig de fer-ne ús 
durant ambdues proves. La Junta del Centre és a la vostra disposició per escoltar 
tot tipus de consultes i peticions al respecte que esperem ens feu arribar com més 
aviat millor. 

Recolzaments i adhesions 
En la reunió plenaria de Junta, que tingué lloc el mes de juliol proppassat, 

a iniciativa de la presidencia, es va acordar l'adhesió del Centre a la proposta de 
Via Verda auspiciada per ADENC. 

Exposició de Festa Major 
Recordem novament que, enguany, l'exposició constara de gairebé un cente

nar de fotografies preses tot pelegrinant de Roncesvalles a Santiago de Compostel·la 
seguint l'itinerari del Camí de Santiago. Els autors en són Maria Giménez i Auro
ra Busca, ambdós de la UES. S'inaugu-
rara el dia 9, conjuntament, com ja és 
costum, amh la de les obres presentades 
al XXXVII Concurs de Fotografia Artísti
ca-XXIII Trofeu Joan Riera, acte que tin
dra lloc a les 12 del migdia. Ambdues 
restaran obertes al públic tots els dies 
festius indos el 17, de 12 a 2 i de 6 a 8. 

Ens ha deixat 
Un sentit article en aquest mateix 

butlletí ens parla, amb motiu del seu 
traspas, el 25 de juliol, de l'amic Joan 
Piñot; a la seva família, el Centre, des 
d'aquí els fa arribar el seu condol més 
sen ti t. 

Asseguran~a esportiva 
de l'últim quadrimestre de l'any 

Al tauló d'anuncis del nostre Cen
tre Excursionista hi ha exposat el barem 
de preus de l'asseguran<;a esportiva que 
expedeix la FEEC que abasta els quatre 
últims mesos de l'any. Els interessats po
deu passar a consultar-lo. 

El Joan Piñot, a la dreta, amb els 
companys Massaveu i Sampere. 

(Foto: A. M. Palleja.) 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DELS MESOS DE JUNY I JULIOL 

MES DE JUNY 
EXCURSIONISME 

Entorns de Castellar: Dia 4: El Marquet, canal del Llort, coll d'Eres i el 
Montcau; M. Germa. - Dia 22: Serra de l'Obac; Les Pedritxes, Turó del Quei
xal, Alts de la Pepa, Turó Roig, casa vella de l'Obac, casa nova de l'Obac, Turó del 
Queixal i Les Pedritxes; R. Canturri i P. Cardona. - Día 25: Castellar, el Girbau, 
La Mola, coll d'Eres, el Montcau, Roques de la Coca, coll d'Eres i font del Llor; 

] 



V. Gandia i M. Germa . - Dia 29: Sant Lloren9 del Munt: Pla del Girbau, coll de 
Grua, camí dels Monjas, avene de can Pobla, La Mola, camí dels Monjas, coll de 
Grua i pla del Girbau; R. Canturri , P . Cardona, F. Homs i J. Martí. 

Altres excursions: Día 18: Cicle Montseny (XXXVII). Roca Sentella, ca
renes d 'en Bosch, Vallforners; P. Cardona, R. Vila, J. Roura, J. Torrens, R. Aragall, 
Eulalia , Olga, M. Batlle, J. M. Gandia, P. Domínguez, F. Soto, E. Bravo, J . Llinares 
i B. Farera. - Dies 23, 24 i 25: Excursió al Pallars Sobira. - Dia 23: De Saliente, 
per l'estany Gento, fins el refug. de la Colomina (2.395 m), pernoctació. - Día 24: 
De la Colomina, pels estanys i coll dels Gavatxos, ascensió al Subenulls (2.949) i 
retorn. - Día 25: De la Colomina, est. de Mar. pas de l'Os, estanys Saburó i Saburó 
de dalt, ascensió al Peguera (2.982) i retorn fins embassament de Saliente; E. 
Bravo, F. Soto, J. Pons i J . Torrens. 

CAMINADES 1 CURSES 
Dies 17 i 18: VI edició deis 100 km en 24 hores, a Madrid. D'entre els 

1.200 inscrits, el més vetera en acabar la prava fou Josep M. Torras , de 74 anys. 

ALTRES ACTIVITATS 
Dia 2: Prospecció de les fonts del terme de Castellar, zones del Sabater 

i cal Bord; P. Cardona i R. Vila. - Día 3: Prospecció de fonts, zona del torrent de 
Colobrers; P. Cardona, J . Lleixa i R. Vila. - Día 20: Prospecció de fonts, zona del 
torrent de Colobrers; P. Cardona, R. Casamada i R. Vila. - Día 25: Prospecció, 
situació i desbrossament de camins, fonts del terme de Castellar; zones del tor
rent del sot de la Carda, de la Soleia del Sabater Vell i de la Forriola; P. Cardona, 
T. Mañosa, J. Roura, J . Sors i R. Vila. - Dia 30: Prospecció, situació i desbrossa
ment de les fonts del terme de Castellar; zones del sot del Guix i de Turell; P. 
Cardona, J . Martí i R. Vila. 

MES DE JULIOL 

EXCURSIONISME 
Entorns de Castellar: Dia 6: Sant Lloren9 del Munt: Vall d'Horta, El 

Marquet, font del Llar, canal del Senglar (desbrossament), coll Gavatx, puig Ga
vatx, pedra d'Áliga i Vall d'Horta; R. Canturri, P. Cardona i J. Martí. - Dia 13: 
Vall d'Horta (desbrossar camí carener), pedra d'Áliga, puig Gavatx, Maquina de 
Tren, canal del Senglar, font del Llar i Vall d'Horta; P. Cardona, F. Homs i J. Martí. 
Día 26: El Girbau, coll de Grua, gorg del General, coll de la Castellassa, Pi del 
Vent, camí de la font Soleia, carena de les Animes, font del Saüc, La Mola i re
torn per la Codoleda; J. M. Torras, junt amb J. Bau, del Centre Excursionista de 
Molins de Reí. 

Altres excursions: Dia 1: Núria, Puigmal, pie de Segre, coll de Finestrelles, 
coll d'Eina, pie d'Eina, pies de Noufonts i de Noucreus, coll de Noucreus, pie de la 
del Gegant i Núria; S. Rovira. -Día 2: Matinal al Puigsacalm, per coll de Bracons, 
font Tornadissa i Rasos de Manter; I. Martí, J. M. Martí, P . Cardona, J. Roura, T. 
Mañosa, M. Germa, J . Torrens i R. Vila. - Día 2: Núria Torreneules petit i re
torn; S. Rovira . - Día 9: callada Fonda, puig de Costabona (2.374 m), coll de Pal 
i callada Fonda; E. Bravo, P . Domínguez, J . M. Gandia, M. C. Lleixa, M. Llonch, J . 
M. Rodríguez , P. Simon i F. Soto. - Dia 16: Pallars Sobira: Aparcament de Sant 
Maurici, pont de Pallers, Valleta Seca, coll dels Encantats, cim deis Encantats 
(2. 7 4 7 m ), coll dels Encantats, refugi E. Mallafré i aparcament; M. Badia, M. 
Barrachina, E. Bravo, C. Elias, M. Llonch, R. Mas, J. M. Rodríguez, F . Soto i J . 
Torrens. - Día 22: Montserrat: can Massana, la Portella, refugi d'Agulles , Mira
dor de l'Ernest , el pas del Príncep, Cava de les Pruneres, bassal del coll de Pare, la 



L'Emi amb els estanys Tort i Neriolo al darrere a primer terme; 
al fons, el Montsent de Pallars. (Foto: Francesc Soto.) 

Cadireta, collet de Guirló i can Massana; A. M. Palleja, l. Méndez, J. M. Torras i 
una trentena d'amics del Club Muntanyenc Barcelones, amb motiu de l'acte d'es
pargir-hi les cendres de l'Ernest Lamarca, traspassat al mes de juny darrer. - Dia 
23: Montseny, corral d'en Rovira, coll Sesbasses, Les Agudes (1.705 m), camí dels 
castellets, pla d'en Mon, Sant Man;al (1.100 m), font Bona, coll Pregon, font de coll 
Pregon, coll Pregon, Matagalls (1.698 m) i coll Formic; E. Bravo, P. Domínguez, J. 
M. Gandia, M. C. Lleixa, P. Simon, F . Soto i J. Torrens. - Dia 30: Refugi de 

, Lladurre, La Basseta, estany de Camporells, el Petit Peric, Puig Peric (2.810 m) , 
collet, estanys de Camporells i refugi de Lladurre; E. Bravo, P. Cardona, J . Codina, 
M. C. Lleixa, M. Llonch, A. Lucas, T. Mañosa, J . M. Rodríguez, P. Simon, F. Soto, 
J. Torrens i R. Vila. 

CAMINADES 1 CURSES 
Dia 9: XVII Caminada Popular de Sant Feliu de Codines; A. M. Palleja, 

M. Germa, l. Méndez i J. M. Torras (hi van participar altres socis del Centre). -
Dia 12: Travessa Núria-Queralt; P. Clapers, V. Gandia, A. Cornet i J. Farras. -
Dia 15: XVIII Marxa Nocturna de la Lluna Plena, a Santa Maria de Palautor
dera; J. M. Torras. - Dia 23 : XIII Caminada Popular de Gósol; l. Cabedo, R. 
Falcó, C. Serrats, M. Casajuana, M. Vendrell, J . Avellaneda, F. Vilaclara, J . Oller, 
M. Germa i altres castellarencs. IV Cursa Popular del barrí del Poblesec, a 
Barcelona; J. M. Torras. - Dia 29: XVII Cursa de Festa Major d'Órrius, al 
Maresme; J. M. Torras. - Dia 30: VIII Caminada Popular de Sant Quirze Safaja; 
A. M. Palleja, l. Méndez, M. Germa i J. M. Torras. 

ALTRES ACTIVITATS 
Dia 7: Situació de les fonts de la Servera i de l'An; . Desbrossament dels 

camins d'accés; P. Cardona i R. Vila. - Dia 14: Prospecció i situació de les fonts 
del terme de Castellar; zona del Riera!; P. Cardona i R. Vila. - Dia 28: Prospec
ció i situació de les fonts, zones del torrent de Colobrers i del riu Tort; P. Cardona, 
J. Martí, 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. 
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