
8 D'OCTUBRE: 
XL MARXA EXCURSIONISTA 
INFANTIL DE REGULARITAT 

BUTLLETÍ INFORMATIU 
DEL CENTRE EXCURSIONISTA 
DE CASTELLAR 
Colom, s/n. (Ateneu). Tel. 93 714 73 05. 
Castellar del Valles (Valles Occidental). 

Adherit a les fede racions d'Entitats Excursionistes 
de Catalunya. d'Espeleologia , d'Esports d'Hivern, 
a Senders de Catalunya i a Azimut 

NÚM. 392 - OCTUBRE DEL 2000 



8. - FONT D'EN JOSEP SORS 
Font molt obaga, de cabal mig, depenent de la pluvio

sitat, i de bona qualitat, que ha estat acondicionada per 
un grup de veterans del Centre Excursionista de Caste
llar, durant l'any 1999. 

Feia temps que en Josep Sors em parlava de la pro
babilitat d'una font desconeguda, en un petit torrent de 
l'obaga de la Bardissa, ja que es sentía un petit sorollet 
d'aigua entre les bardisses. Fins que un dia li die: anem a 
explorar que hi ha. 1 ben preparats , amb guants , gorres i 
podalls, ens endinsem pel t orrent amunt. 

Vam descobrir primer un bonic i a n}«gat gorg d'aigua 
clara, envoltat de molsa, falgueres i nfanosa vegetació . 
Més amunt, a uns 50 metres o m és, el torrent ja no por
ta va aigua, pero descobrim que de la riba esquerra i a 
uns 4 o 5 metres de la llera del t orrent, surt aigua entre 
les bardisses . Vam procedir a desbrossar i amb gran ale
gria vam constatar que hi ha una bona sorgencia d'aigua 
clara. Decidim "fer plans per arreglar la font i donar-li nom. 
Font d'en Josep Sors i gorg d'en Pere Cardona. 

En Fidelet Guasch i Vicenc;: Gandia s 'animaren a aju
dar-nos tot seguit. La feina dura varis mesos. 

Localització: Situats a l'era de la casa enrunada de 
Coll Monner, agafar la pista de baixada direcció nord; als 
tres minuts, aproximadament, en un planell d'estepes i ro
maní, agafar la pista secundaria a la dreta, en baixada 
també, fins a un planell amb torres electriques d'alta ten
sió on, a !'esquerra, s'ha d'agafar un corriol, planer pri
mer i després en baixada, amb senyals de pintura verme
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La font d'en Josep Sors, 
a mig fer, i ja acabada. 

(Fotos: Pere Cardona.) 

a la seva dreta , veureu una 
bassa d'aigua neta que servía 
per a regar els h orts de Coll 
Monner i també per rentar
hi la roba. Seguim el camí 
amb les marques vermelles 
esmentades, que s'ei.xampla a 
camí carret er. Seguim, i a 
uns quatre minuts, trobarem 
una desviació a la dreta amb 
suau pujada que en un parell 
o tres de minuts us portar a 
a la font d'en J osep Sors . 

Aquesta font queda situa
da a l'obaga de la Bardissa, 
com la font de la Bardissa, la 
font del Salell i la font dels 
Horts de Coll Monner, enca
rada a llevant i a uns 525 
metres d'alt, dins el terme 
mun icipa l de Sant Lloren <;: 
Savall. 

P er a construir la font, 



vam desbrossar l'entorn i rebaixar el terreny, per a muntar-hi un diposit amb capacitat 
d'uns 15 litres, amb sobreixidor, desguas per sota terra i els dos brocs a suficient altura 
per poder agafar aigua amb comoditat. El cabal mesurat el 4 de julio! del 2000 era de 120 
llhora. L'analisi de l'aigua, efectuada per en Joan J . Pagans i Gómez, farmadmtic titular 
de Castellar del Valles i Sant Lloren<; Savall, el mes de julio! del 2000, va donar els se
güents valors: 

Fermens aerobis: 82/cc. Coliformes totals: 2/100 ce. 
Coliformes fecals: 0/100 ce. Qualificació de l'aigua: Potable. 

Desitgem que gaudiu d'aquesta font i els seus entorns, així com preguem que la 
respecteu per al bé de tothom. 

Pere Cardona i Valls. Setembre del 2000 

ALTA RUTA TRANSPIRINENCA · 
Tal com estava previst i anunciat en aquest butlletí, durant els dies 15 al 20 d'agost 

el Grup de Muntanya del Centre va organitzar !'habitual travessa d'estiu entre els mo
nestirs romanics de Sant Miquel de Cuixa (Conflent) i Sant Lloren<; prop Baga (Bergue
da). Per tercer any consecutiu, dones, hem tingut la sort i la satisfacció de poder portar 
a terme !'Alta Ruta Transpirinenca, un itinerari especialment dur i selectiu que el Centre 
dedica, des de l'any 1997, en memoria i homenatge de l'amic Koldo Basterretxea en re
coneixement a la seva meritoria tasca excursionista. 

Com a innovació i per tal de facilitar i fer més comode aquest trajecte de més de 
130 quilometres de llargada i de prop de quinze mil metres de desnivells, s'ha repartit 
l'itinerari en sis etapes consecutives que tenien els seus punts finals al refugi dels 
Cortalets, el coll de Roques Blanques, l'estació d'esports d'hivern de Vallter, el santuari 
de la Mare de Déu de Núria i Les Colladetes (coll de Toses). Cal destacar que, enguany, 
la travessa ha aconseguit reunir un magnífic grup de persones, molt ben preparades, 
que han superat amb escreix la dificultat que representa romandre, durant una setmana 
sencera, per damunt dels dos mil metres d'altitud, transitant pels més enlairats carre
ranys del Pirineu Oriental i assolint una vintena de cims. Per aixo, cal ressenyar-ho amb 
significada complaen<;a a l'haver-ne fet partícips a varies persones que afrontaven el re
corregut per primera vegada i constatar, amb goig, que no es tracta d'un trajecte «privat>> 
reservat a uns quants <<privilegiats», sinó que realment és una ruta oberta a la participa
ció de tothom. Cal remarcar el molt bon ambient d'amistat, bon humor i sana avinen<;a 
que ens ha acompanyat tothora i que junt amb les excel·lents condicions meteorologi
ques, han ajudat a que les jornades passessin molt de pressa, sense incidencies i amb un 
formidable esperit d'equip que ha fet possible assolir l'exit. És una gran satisfacció poder
ne deixar constancia. A l'ensems, cal agrair als amics Pere Cardona, Carme Vinaixa, Vicen<; 
Gandia i, per damunt de tot, al Pere Simon, la seva ferma tasca de suport durant tots 
aquests dies . Som conscients que, sense aquesta col-laboració, la ruta hauria esdevingut 
molt més complicada i carregosa. També cal remerciar les gestions fetes per la Begoña 
Basterretxea i la bona acollida i atencions que ens va dispensar !'Ángel Betbese, regidor 
de l'Ajuntament de Guardiola de Bergueda en el moment de !'arribada a aquesta vila. 1, 
com no, al Centre Excursionista de Castellar, pel seu ajut en el desplac,:ament en autocar 
fins a Sant Miquel de Cuixa i en altres despeses ocasionades per la travessa. A tots, dones, 
volem expressar el nostre sincer agralment. 

Per acabar, en nom del Centre, volem trametre la millor felicitació envers els com
panys Emi Bravo, Paula Dominguez, Josep Maria Gandia, Maria Carme Lleixa i Francesc 
Soto, per haver aconseguit superar aquest petit repte i desitjar que, durant molts anys, 
continuln disfrutant de la natura i compartint les seves experiencies muntanyenques com 
ho han fet durant aquestes inoblidables jornades. Que per molt de temps, amb renovada 
alegria, poguem rememorar-ho. 

Pel Grup de Muntanya del Centre: Jaume Torrens i Calvó 



CAMINS DE TRANSHUMÁNCIA 
Acabat el parentesi de l'estiu i posats ja de cara al nou curs, el Grup de Muntanya 

del Centre vol intentar posar a l'abast de les persones que, des d'una óptica excursionis
ta, puguin estar interessades en el tema, un petit cicle consistent en sis itineraris conse
cutius dedicats a recórrer l'antiga carrerada per on els pastors transhumants procedents 
del pla d'Anyella (Cerdanya), desplac;aven el ramat vers les pastures d'hivern de les ter
res baixes del Valles Occidental. Per desgracia, en el trajecte que procurarem afrontar, 
queden ben pocs vestigis del pas d'aquells mítics pastors, testimoni d'una altra epoca i 
d'uns condicionaments socio-economics molt concrets. El desús en que van caure , des de 
fa molts anys, aquestes vies i la construcció de noves pistes i carreteres, han ajudat a 
que avui esdevingui difícil i complex caminar, amb un mínim de rigor, per molts deis 
seus trams. Malgrat aixo, consultant la minsa bibliografía existent i seguint les pautes 
marcades en els antics mapes, hem intentat establir un recorregut que, tot i admetre 
possibles errades i variants , si més no s'ajusta forc;a al trac;at original d'aquest camí rama
der, sens dubte un deis més importants que existien a Catalunya. El trajecte deis sis 
itineraris en que s'ha desglossat el cicle és, a grans trets, el següent: 

Primera etapa: Pla d'Anyella, coll de la Creueta, coll de la Bona, les Viles Gros
ses, coll de l'Espluga Plana, la Cot i coll de Merolla. 

Segona etapa: Coll de Merolla, coll de la Palomera, coll de Faig General, Pujol de 
Llentes, les Selles i can Torrats. 

Tercera etapa: Can Torrats, Alpens, l'Alou, collet de Sant Agustí, Hostal del Vilar, 
collet d'en Valencia i els Arc;os . 

Quarta etapa: Els Arc;os, Sant Jaume de Fenollet, serra de Sant Salvador i el 
Boquers. 

Cinquena etapa: El Boquers, serrat gran de Postius, serrat de Garfís , Sant Pere 
de Ferrerons, la Fabraga i el Pujolet. 

Sisena etapa: El Pujolet, coll d'Ases, pla de les Forques, serra de la Codina, can 
Cadafalch, serra de Pinós i Castellar. 

En conjunt, el trajecte total és de poc més d'un centenar de quilometres, amb uns 
desnivells de pujada de 1.813 metres i de 3.283 de baixada, repartits en sis jornades. Cal 
apuntar, pero, que el tram més exigent i costerut es presenta a la segona etapa etapa. 

Evidentment, procurarem dur a terme la travessa respectant al maxim els habi
tuals i classics parametres excursionistes, és a dir, sense presses inútils, mantenint un 
pas i un ritme lent pero seguit, a l'abast d'una persona mínimament acostumada a tran
sitar per la muntanya. (Els resultats aconseguits en les distintes prospeccions previes de 
les etapes i l'acollida que pugui mereixer el cicle, marcaran la pauta cronologica en que 
s'anira desenvolupant.) En els propers butlletins donarem a coneixer altres detalls. 

TENIM NOTÍCIA DE ... 
• Activitats diverses: Primera quinzena: Marxa Infantil de la UES; Caminada In

fantil de Cervera; <<Marxeta>> Popular de Tremp. Segona quinzena: Caminada Popular La 
Palma. - Dia 1: VI itinerari Marató i III Mitja Marató a Collserola; Castellnou de Bages, 
Cercs; Amer; Ruta de les Ermites (Santa Coloma de Farners); Regularitat Infantil de Camp
devanol; Terrassa. - Dia 8: Serres de Mestral; Nicky's (Terrassa); Campdevanol; Dufour 
(M. de Rei); Navarcles; Sardanes a La Mola. - Dies 12 al 15: XXIV Aplec Excursionista 
deis Falsos Catalans, a la Tour de Querol. Dia 14: Marxa Ecologica al Castell de Gallifa; 
Vilafranca-Montserrat. - Dies 14 i 15: Marxa Nacional de Muntanyencs Veterans 
(Cocentaina). - Dia 15: Centelles; La Senia. - Dia 21: Mataró. - Dia 22: Marxa pel 
Montseny; Ronda Vallesana; Vall del Tenes; Berga-Santpedor; Centre Excursionista 
Rafalgarí.- Dia 23: Sitges.- Dia 24: Volta a la Serra del Montsia.- Dia 29: Sant Just 
Desvern; Besalú; Caminada Popular de Collserola; Sant Pere de Torelló; Santa Maria de 
Balenya-Seva; Montornes. 



1 PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 1 

Octubre 2000 

1, diumenge 
6, divendres 
8, diumenge 

12, dijous 
15, diumenge 
22, diumenge 
29, diumenge 

5 novembre 
8, 12, 15, 22 

i 29, i 1, 5 
5 novembre 

Activitat 

Missa a !'Ermita de Les Arenes 
Reunió de controls Marxa Infantil 
XL Marxa Infantil de Regularitat 
Excursió: Conca St. Quirze de Colera 
Sant Jeroni (Montserrat) 
De Castellar a La Salut (Sabadell) 
Aplec del Centre 
Cicle «Camins de Transhumancia, 

«Ruta deis Bons Homes >> 
Lliurament premis Marxa 

Més informació a: 

Grups i Noticiari 
Noticiari del Centre 
Grups i Noticiari 
Grup de Muntanya 
Grup Infantil 
Grup Anar-hi Anant 
Noticiari del Centre 
Grup de Muntanya 

Grup de Muntanya 
Noticiari del Centre 

ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES D'OCTUBRE 

GRUP INFANTIL 
• Dia 1: Missa a l'Ennita de Les Arenes. Es marxara en Vallesana a dos quarts 

de 9 de la parada que té al costat de la gasolinera. La tornada la farem a peu. 
• Dia 8: XL Marxa Infantil de Regularitat. Matinal. Informa't i apunta't al Centre. 
• Dia 15: Sant Jeroni (Montserrat). Sortida de tot el dia, a les 8 del matí, des 

del Centre (cotxes part). Vocals: Francesc i Guillem, tels 93 714 29 21 i 93 714 82 95. 
• Dia 29: Aplec del Centre Excursionista de Castellar Sortida de tot el día. 

Informació en aquest butlletí i als telefons 93 714 25 54 i 93 714 92 95. 

GRUP DE MUNTANYA 
• Dia 1: Matinal a Les Arenes, per tal d'assistir a la IV Missa en sufragi i 

' recordan'<a dels excursionistes castellarencs traspassats. ltinerari: Castellar, Sant 
Feliu del Racó , sot del Guix, collet del Pujo!, sot de la Carda, l'Illa i Les Arenes, on s'es
morzara. 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 !'ermita. 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. 

• Dia 8: XL Marxa Excursio-
nista Infantil de Regularitat de 
Castellar. Itinerari: El <<Pitu, de can 
Barba, ca n'Oliver, el Ripoll , costa del 
Jan, Sant Esteve de Castellar Vell , 
torrent de la Penitenta, carena/mirador 
del Castell de Castellar, font de can 
Riera , alzines sureres de can Riera, 
can Juliana, la Malesa, el Brunet i pla
va Major. Es tracta d'un itinerari de 
prop de 9 km de llargada. 

• Dia 12: La Conca de Sant 
Quirze de Colera (paratge natural de 
!'Albera, Alt Emporda). Cal portar el 
dinar o diners per dinar alla mateix. 
Itinerari : Figueres, Garriguella, Rabós 

Sant Quirze de Colera (segle VIII), 
des de la font. (Foto: J. Manel Martí.) 



i Sant Quirze. Vista del monestir i esmorzar a la font d'en Nouviles. Pujada al puig Bonic 
i coll de Plaja, on visitarem el Sepulcre de Corredor del Solar d'en Gibert, i arribada al 
monestir. Recorregut d'un maxim de 4 hores. Despla9ament en cotxes particulars. Els 
interessats aviseu al vocal, en Josep Manel Martí, tel. 93 714 79 92. 

• Dia 29: Participació a l'Aplec del Centre. 
• Dia 5 de novembre: Cicle <<Camins de Transhumancia»: De la Cerdanya al 

Valles (1). Itinerari: Pla d'Anyella, coll de la Creueta, la Moixera, coll de les Fontetes, 
pedra Picada, coll de la Bona, les viles Grosses, coll de l'Espluga Plana, la Cot, coll de 
Merolla. Desnivells: pujada 336 metres; baixada 1.046 metres. Rores de camí: 5 i mitja, 
aproximadament. Cal portar l'esmorzar i el dinar. Per tal d'organitzar el despla9ament, és 
recomanable inscriure's previament. Vocal: Jaume Torrens, telefon 93 714 55 42. 

• Dies 8, 12, 15, 22 i 29 d'octubre i 1, 5 i 12: <<Ruta dels Bons Homes». De Queralt 
(Berga) a Montsegur (Fran9a), d'entre 25 i 30 km per etapa i día. Vocal: Ramon Falcó, 
telefon 93 714 60 70. Els interessats, adreceu-vos-hi. 

GRUP ANAR-HI ANANT 
• Día 22: De Castellar a La Salut (Sabadell). Itinerari: Castellar, can Casamada, 

can Torrents, can Vila, La Salut, ca n'Ametller, can Mariner, urbanització Els Fruiters i 
Castellar. Sortida a les 8 del matí, 
des del local social. Rores de camí: 
Tres hores i mitja, aproximada
ment. Vocals: Joan Clot i Paquita 
Galí , telefon 93 714 70 29. 

ESPLAI SARGANTANA 
• Salut, sargantanes! Aprofi

tem per a saludar a tots els que 
encara no ens coneixeu, i us avi
sem que comenceu a preparar-vos 
perque el curs esta a punt de co
men9ar. Quan comencem? Dones 
comencem el dia 30 de setembre, i 
durant tot el mes d'octubre podreu 
venir a l'esplai sense cap mena de 
compromís. Així dones, si teniu 
entre 6 i 13 anys , esteu tots i to
tes convidats/des a la festa del dia 
30 de setembre i esperem trabar
vos durant tot el curs d'esplai. Ri 
farem jocs, excursions, sortides a 
cases de colonies i acampades. Re
cordeu que ens trobem als antics 
safareigs (Baixada del Palau, s/n). 
Si voleu consultar-nos, ens hi tro
bareu els dimarts de dos quarts de 
6 a 7 de la tarda. 

GRUP DE FOTOGRAFIA 
• XXXVII Concurs de Fo

tografia Artística- Trofeu Joan 
Riera - XX en color. El passat dia 
5 de setembre el jurat va emetre 
el següent resultat. De les 46 foto
grafies presentades pertanyents a 
26 autors , va concedir el premi 
d 'honor, Trofeu Joan Riera al se-

Guanyadors del concurs d'enguany. 
D'esquerra a dreta: J. M. Gandia, 

F. Deu, R. Carné i E. Guardia. 
(Foto cedida per L'Espnrtiu .) 

• .. ~-

«Pescant a Bali», de Francesc Dl'u, 
premi d'honor Trofeu Joan Riera 



nyor Francesc Deu, per l'obra <<Pescant a Bali>>; primer premi, al senyor Ricard Carné, 
per l 'obra <<Bon aixopluc»; segon premi, a la senyora Elvira Guardia, per l 'obra <<Catama
ra a l'alba»; i tercer premi, al senyor J. M. Gandia, per !'obra <<Llagosteres». Els premis 
foren lliurats als guanyadors el dia 9 de setembre a les 12 del migdia en l 'acte d 'inaugu
ració de les exposicions de festa major. Des de la Vocalia del Grup de Fotografía agralm 
la participació de tots els concursants i felicitem als guanyadors . Recordem que les foto
grafíes restaran exposades fíns a fínals del mes d' octubre i es poden visitar tots els di
vendres de 10 a 11 de la nit. 

• XV Con curs Anual de Fotografía per trimestres. La primera setmana 
d ' octubre es celebrara el veredicte públic del tercer trimestre d'enguany, amb el tema 
<<El món deis bombers», i que aquest sera emes pel jurat format pels membres del 
Departament de Fotografía de les Agrupacions Narcís Giralt de Sabadell. 

NOTICIARI DEL CENTRE 

• IV Missa en sufragi i recordanc;a deis excursionistes castellarencs teas
passats. En coJ.laboració amb els Amics de !'Ermita de la Mare de Déu de Les Arenes , 
com ja és costum d'uns anys enya, el dia 8 tindra lloc a l'Ermita de Les Arenes aquest 
acte que comen9ara a les 10 del matí. En acabar es fara ofrena d'un arbre que sera 
plantat als entoms de l'ermita. Des d'aquest butlletí, el Centre convida a participar-hi als 
seus socis i a tots els castellarencs. Els 
companys del Grup de Muntanya del 
Centre organitza una sortida a peu per 
tal d'assistir-hi. 

• Reunió de controls de la 
Marxa Excursionista Infantil de 
Regularitat. El proper divendres, dia 
6 d'octubre, a un quart d'll de la nit, 
al local social es fara l'acostumada reu
nió de totes les persones que volen 
col·laborar a les diverses tasques que 
eg¡ fan el dia de la Marxa. En 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. 

Premi Vértex. La FEEC convo
ca el concurs Recull d'Itineraris de 
Muntanya, dotat amb 500.000 pesse
tes. Podeu veure les bases al tauló 
d'anuncis. 

• XL Marxa Excursionista 
Infantil de Regularitat. A la pagina 
7 de !'anterior butlletí ja es publicaren 
tots els detalls basics de la Marxa, així 
com les instruccions per inscriure-s'hi. 
Ara ens cal només recalcar que els dies 
d'inscripció són el 3, 4, 5 i 6 de 7 a 
8 de la tarda. Amb motiu d 'ésser 
aquesta la marxa que fa 40, la Comis
sió Organitzadora té el proposit de que 
tingui quelcom més de resso i que tots 

Panoramica del Castell de Castellar, 
des d'un tram de la XL Marxa Infantil 

de Regularitat. (Foto: J. M. Castells. ) 



els participants en servin un record de participació. El dia 5 de novembre es fara ellliu
rament de premis als equips més ben classificats. 

• Raid Extrem Catalonia. De l'll al 15 d'aquest mes tindra lloc aquest raid que, 
amb sortida des de Sabadell, finira a la Pobla de Segur (Pallars Jussa), travessant set 
comarques tot practicant cinc modalitats esportives. El Centre disposa d'informació per 
aquells que hi estiguin interessats . A més a més, dins del nostre terme, concretament a 
la <<Dona acollidora» i a Cadafalch, la nostra entitat hi col·labora fent-hi els controls. 

• Aplec del Centre. Les entitats que, com afortunadament és el Centre, agluti
nen una nombrosa massa social que desenvolupa les seves activitats de diversa faisó en 
el si deis diversos grups que el conformen, fa que potser corrin el risc que, d'un grup, els 
seus membres, no estableixin, malgrat fer activitats d'igual caracter, prou nexes de co
neixenga i amistat personal amb els deis altres grups. És per aixo que en l'última Junta 
plenaria ordinaria celebrada aquest mes passat s'acorda, amb l'objectiu d'aprofundir en la 
mútua coneixenga personal de tots nosaltres i fixar objectius d'interes general, fer el dia 
29 una petita festa al paratge de Castellar Vell, de tots prou conegut, on es dinara, la 
mainada enlairara estels, hi haura jocs diversos , etc. etc. En l'encartat adjunt hi trobareu 
tots els detalls. El fet d'ésser un aplec/trobada de caracter molt distes i festiu , s'ha cregut 
que excepte el de l'hora de dinar, no cal fixar horaris ni itineraris d'anada i tornada, 
quedant al lliure albir dels participants organitzar-se la seva excursió matinal a Castellar 
Vell de la forma que més plagui a cadascú. El Centre, com a entitat ben viva i queja 
comenga besllumar la celebració del cinquante aniversari, ha d'aconseguir entre tots que 
tingui una vida social en constant augment. A Castellar Vell hi ha la possibilitat que hi 
germini un grapat d'idees portadores d'iHusionats projectes de millora i renovació social 
del Centre Excursionista de Castellar que és , i ha d'estar cada vegada més, al servei de 
l'excursionisme castellarenc: de Castellar, en definitiva. No ens falleu ; us hi esperem! 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DEL MES D'AGOST 

EXCURSIONISME 
Entorns de Castellar: Dia 9: coll d'Estenalles, canal del Sec, turó deis Cortins 

i retorn pel coll d'Estella; A. M. Palleja, l. Méndez i J . M. Torras. - Dia 10: Festa de 
Sant Lloren~, a La Mola; J. M. Germa, C. Galí, P . Iglesias, M. Germa, V. Gandia, J. M. 
Gandia, J. Gilí, J. M. Torras, A. Palleja, l. Méndez, T. Mañosa, J. Avellaneda, J. Sors , Ja. 
Sors, R. Sors, M. Olivé, M. Vendrell, J . Casajuana, J . Solé i esposa, J. Coderch, V. Portell 
i altres. - Dia 17: coll de Grua, gorg del General, la Codoleda, La Mola, font del Saüc, 
camí deis Setis Vells, canal de l'Elefant, pla de la Castellassa i retorn pel General; J . M. 
Torras. - Dia 22: Pla del Girbau , coll de Grua, La Castellassa, canal Gentil , camí deis 
Monjos, La Mola i retorn, per R. Canturri, P. Cardona, F. Homs i J. Martí. - Dia 29: 
Des de Castellar, can Canyelles, Cadafalch, coll Monner, gorg d'en Pere Cardona, font 
d'en Josep Sors, font del Solell i retorn, per R. Canturri, P. Cardona, F. Homs i J. Martí. 

Altres excursions: Del 31 de juliol al 7 d'agost: West Highland Way (Escocia), 
de Glasgow a Fort William, 152 km; S. Rovira, O. Rovira, M. Rovira i E. Marquina. -
Dies 4 al 13: Participació en el campament VES (Vall de Pineta; Pirineu d'Osca). 
Dia 4: Pie de Robiñera (3.005m) per J. Pons i companys. - Dia 5: De la Faja de Tromosa 
al refugi de Fineta, per R. Antúnez, J. Pons i companys . - Dia 7: Garganta d'Escuain 
(Revilla), Circo de Gavarnie i retorn a Revilla, per R. Antúnez, J. Pons i companys. -
Dia 8: Del parador de Fineta al Balcó de Pineta, pernocta en tenda. - Dia 9: Del Balcó 
ascensió al Mont Perdut (3.355 m) i descens pel mateix itinerari, per J . Pons i com
panys; R. Antúnez i altres pugen fins el Balcó de Fineta. - Dia 11: Ascensió als dos 
Astazou (3.071 i 3 .015 m) pel collado de Swan i retorn al parking del parador.- Dia 12: 
Plans de La Larry i retorn pel camí de les Cascades des del parador, per R. Antúnez, 



Estany de Naorte. (Foto: J. M. Castells.) 

J. Pons i altres. Día 13: Cañón de Añisclo , desde pte. Urbez i retorn, per R. Antúnez i 
J. Pons. Día 4: Val d'Aran: des de la boca nord del túnel, torrent de Hónt Hereda, Port 
de Vielha i tornada, per E. Bravo, P. Cardona, F. Soto i C. Vinaixa. - Dia 5: Excursió 
als estanys de Certescan i Naorte, per J. M.Castells, R. Lleixa i P. Moreno i C. González, 
ambdós de la UES.- Dia 6: Val d'Aran: des del Pletiu dera Montanheta, al Lac Major 
de Colomers, Estanh Mort i Estanh dera Lóssa, per E. Bravo, P . Cardona, F. Soto i C. 
Vinaixa. - Dies 6 i 7: Coll del volea Gunung Rinjani (2.800 m),a Indonesia; per F. 
Deu i E. Guardia. - Día 8: Ascensió al Ben Nevis (1.344 m) des de Fort William, per 
S. Rovira, O. Rovira i M. Rovira. Roca Roja, Pie Sabollera, Pie Saloria (2.789 m ), per M. 
Llonch i J. M. Rodri. Travessa de Durro a Boí i retorn, seguint el GR, per A. Antonell, 
R. Montes i la Maria. - Día 9: Pla de la Selva, Estany d'Aixeus i Monteixo (2.905 m), 
per J . Camps, M. Torrents, O. Camps, S. Camps, J . Ubaguls, M. del Amo, F. Ubaguls, M. 
Llonch i J. M. Rodri. - Día 10: Raspa Roies, Muntanyó i Port d'Erta (Alta Ribagor~a) 
des del pla de Vaques, per J. Roura i R. Vila; Pla de Boet, Pla de Baiau i Estany de 
Baiau, per M. Llonch i J. M. Rodri. - Día 12: Tossal d'Aigua Blanca, Pica Cerbí i Cerbí 
de Durro (Alta Ribagon;:a), per J. Roura iR. Vila. Gunung Catur (2.096 m) i el temple 
situat al cim (lila de Bali), per F. Deu. Des del Pla de !'Ermita (Boí) a la Cabana deis 
Pastors, per A. Antonell, R. Montes i la Maria. - Día 13: Alta Cerdanya: des del coll de 
Pimorent, estany de Coma d'Or, Cap de Llosader (2.724 m) i retorn, per P. Cardona i 
C. Vinaixa. - Día 14: Montardo d'Aran des de l'embassament de Cavallers, per J. Roura 
i R. Vila. - Dies 15 al 20: 111 Alta Ruta Transpirinenca: primera etapa, de Sant Mi
quel de Cuixa al refugi de Cortalets , per B. Basterretxea, E. Bravo, P . Domínguez, J. 
M. Gandia, M. C. Lleixa, F. Soto i J. Torrens. - Dia 16: segona etapa, de Cortalets a col! 
de Roques Blanques, per E. Bravo, P . Domínguez, J. M. Gandia, M. C.Lleixa, F. Soto i 
J . Torrens. - Día 17: tercera etapa, de Roques Blanques a Vallter, per J. Aldoma, E. 
Bravo, P. Domínguez, J. M. Gandia, M. C. Lleixa, F. Soto i J. Torrens. - Día 18: quarta 
etapa, de Vallter a Núria, pels mateixos que en !'anterior etapa. - Día 19: cinquena 
etapa, de l'Alberg pie de l'Á.liga a les Colladetes, pels mateixos que en !'anterior etapa. 
- Día 20: sisena etapa, de les Colladetes a Guardiola de Bergueda, pels mateixos que 
en !'anterior etapa, pero en Josep Aldoma fineix al cim del Puigllan~ada.- Día 16: Gran 
Pie del Pessó, des de Les Costanes i barranc del Pessó, per J. Roura, R. Vila i quatre 



Volcans Bromo (2.392 m) i Somero (3.676 m), ambdós fumejant, 
a l'Illa de Java (Indonesia). (Foto: Montserrat Sors.) 

companys d'ascensió, en Toni, l'Esteve, l'Iñaqui i en Xavier. Des d'Aigüestortes fins l'es
tany Llonch i retorn baixant fins l'estany de la Llebreta, A. Antonell, R. Montes i la 
Maria. - Dia 19: Collada de Fontalba, la Dou, cim del Puigmal d'Er (2.913 m), fonts 
Altes, Santuari de Núria, font de la Coma, roe de la Fita, la Fontalba i el roe del Dui; A. 
M. Palleja, M. Vendrell, I. Méndez i J . M. Torras. - Día 17: Volea Batur (1.717 m), l'illa 
de Bali, per F. Deu. - Dies 20 al 25: Itinerari de la Guingueta d'Áneu a Arinsal, 
passant per Ribera de Cardós, Tavascan, Areu i Vall Ferrera, per S. Rovira, F. Parker, A. 
Rovira , J. Rovira, R. Canturri, A. Isierte, A. Canturri i Al. Canturri. - Dia 23: Pirineu 
Occita: Era Olheta d'Ossoa, grutes de Bellevue, refugi de Baysselance (2.681 m), la 
Horqueta, cim del Petit Vinhamala (3.032 m) i retorn; cal destacar que aquest refugi 
guardat és el més alt de tot el Pirineu i ara es compleixen els cent anys de la seva inau
guració!; A. M. Palleja, I. Méndez i J. M. Torras. - Dia 25: Ascensió al volea Bromo 
(2.392 m), illa de Java, Indonesia, per M. Sors i M. Griera. 

CAMINADES 1 MARXES 
Dia 5: XXI Cursa de Festa Major d'Argentona; J. M. Torras. - Dia 6: XX Cami

nada Popular pel Moianes, a Moia; A. M. Palleja, I. Méndez, M. Germa i J. M. Torras . -
Dia 11: Caminada de Festa Major a Gualba, amb ascensió al turó d'en Moixell; J. M. 
Torras. - Dia 14: Caminada Popular de Castellcir; M. Germa i J. M. Torras. - Dia 15: 
IV Marxa d'Estiu de Sant Iscle de Vallalta, al Maresme; A. M. Palleja, M. Germa, I. 
Méndez i J. M. Torras.- Dia 27: XXI Caminada de Festa Major de Taradell, M. Germa 
i J. M. Torras. - Dia 28: X Caminada de Festa Major de Castellten;ol, amb visita al 
Dolmen Gavatx, Sant Julia d'Uíxols i Puig Castellar; M. Germa i J. M. Torras. 

ALTRES ACTIVITATS 
Dia 12: Prospecció i situació de les fonts del terme de Castellar; zona de les coves 

del Carner i dels horts del Barceló, per P. Cardona, J. Martí, J. Sors i F. Valls. 
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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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