


FONT DE LA BARDISSA 

Annex a l'escrit publicat al butlletí núm. 366 de maig de 1998 

A l'ésser la primera 
font boscana que varem 
condicionar, no en sabí
em encara prou i no 
n'estavem pas satisfets 
del resultat, ja que pre
sentava dificultats per a 
omplir un estri, degut 
al poc espai i el poc ca
bal. 

Per tant, amb !'expe
riencia adquirida en els 
treballs de condicio
nament, de les successi
ves fonts, amb en Josep 
Sors vam decidir dedi
car-hi un bon temps per 
a millorar-la. 

Vam procedir, pri -
Font de la Bardissa mer, a rebaixar el ter-

Detall de la construcció reny, després constru1- La Font acabada 
(Foto: Pere Cardona) rem un diposit d'uns 14 (Foto: Pere Cardona) 

litres de capacitat, amb dos brocs, un més baix amb tap, per a poder omplir l'estri 
que sigui amb tota comoditat i un broc més alt com a sobreeixidor, per a la renovació 
constant de l'aigua. Una pica de recepció on hi poden anar a beure els animalets bos
cans, i un desguas soterrat, per a poder accedir a la font sense enfangar-se. 

S'hi va instal· lar una llosa amb el nom de la font i l'any de la renovació, can
viant també el retol clavat al pi, que estava desmillorat, on hi consta l'any 1997 del 
seu primer arranjament. 

Pere Cardona i Valls, novembre 2000 

PESSEBRE A LA CASTELLASSA 
UNA PETITA GRAN FESTA 

Quan el matí del 18 de desembre de 1966 el grup de jovent que conforma el 
nucli més actiu de la SEAC s'apropa a la Castellassa amb un pessebre excursio
nista i les primeres cordes d'escalada dins la motxilla, ningú podia imaginar que, 
aquells aleshores adolescents, posaven la primera pedra d'una tradició nadalenca 
que, de mica en mica, s'aniria consolidant. El pas deis anys i el suport dels caste
llarencs han aconseguit que aquella costum esdevingui avui una de les fites més 
populars i carismatiques del calendari d'activitats del Centre . 

I potser caldria preguntar-se el perque a aquesta senzilla celebració se li va 
escollir com a magne escenari la impressionant Castellassa de Can Torras. Pen
sem no errar quan afirmem que, des de sempre , aquest formidable monolit rocós 
de la muntanya de Sant Lloren<; del Munt ha estat vinculat amb la vila de Caste
llar. J a sigui mitjan<;ant la llegenda del pastor i la campana de l'ermita de la M are 
de Dé u de les Arenes, o, també, sense anar més lluny, des d'un punt de vista ex
cm-sionista , a l'ésser l'indret on es van viure, intensament, les memorables expe-



ril~ncies dels «primers» escaladors castellarencs. I, a la nostra vila, parlar d'escala
da equival a posar en lloc destacat i indiscutible «cap de cardada» al vetera conso
ci, fundador i primer secretari de la SEAC, el bon company Enrie Camellas. Tot un 
exemple d'entusiasme i sensibilitat per la muntanya, que a l'entorn del 1950 va 
realitzar nombrases ascensions a la «seva» estimada Castellassa, fins i tot en so
litari, i a leshores sense el suport de la tecnica i materials que avui, per sort nos
tra, tenim a l'abast. A !'historie primer llibre d'activitats de la SEAC, el mateix 
Enrie fa esment de que, el 27 de mar¡; de 1954, al repeu del monolit i després 
d'haver-hi pernoctat el dissabte al vespre i d'una escalada protagonitzada pels amics 
Carbó, Camellas, Pla , Serra i Tubau, va tenir lloc el bateig de la primera tenda de 
la SEAC, finanr;ada per subscripció popular, que va rebre el nom d'Ángela . 

En aquestes vivencies, mirar enrera no és pas donar carta de legitimitat a 
una facil i inútil nostalgia. Pel que fa al «pessebre», simplement és constatar, amb 
goig, com una iniciativa nascuda amb espontimia humilitat dins d'un petit col·lectiu 
que estima la natura i el seu país, assoleix, any rera any, el repte de convocar a 
l'entorn de la mola de la Castellassa, una nodrida representació de socis i simpa
titzants d'un agrupament que creix i que emmirallant-se en el seu propi periple 
historie, orienta i projecta una trajectoria vers el futur. 

És reconfortant i allir;onador veure reunits, en una mateixa data, els distints 
relleus que han donat empenta, prestigi i vitalitat al Centre. Des dels antics inte
grants de l'entranyable i familiar SEAC, fins els darrers nadons, amb pocs mesos 
de vida encara, que a coll o a l'esquena dels il·lusionats pares, fan possible que 
aquests menuts muntanyencs , molts ja novells socis de l'entitat, participin i donin 
color i ambient a la trabada. 

Enguany, amb motiu del XXXVe Pessebre, el Centre vol intentar aportar un 
xic més de caliu a l'esdeveniment i , com es va fer el 1990, a l'escaure's les Noces 
d'Argent del Pessebre , procurarem oferir i obsequiar a les persones que ens hono
ren amb la seva presencia, amb una xocolatada amb melindros per a tothom. Ac
cepteu dones, si més no, la bona voluntat. 

Esperem que la climatologia sigui acollidora i que puguem gaudir d'un agra
dable matí d'amistat i de sana convivencia. A ben segur que molts hi trobarem a 
faltar als inoblidables companys amb qui havíem compartit aquest mateix esplet 
i que avui no poden formar part de la llarga i tradicional filera, entonant junts les 
més populars i senzilles nadales. Malauradament, altra vegada caldra admetre les 
mancances amb immensa melangia. Malgrat aixo , veure com un nadó, amb tota 
una vida per davant lliura un humil pessebre als amics escaladors perque el si
tui:n al cim de la Castellassa, potser aconsegueixi simbolitzar i trametre una di
minuta espurna d'esperanr;a. 

Per acabar, permeteu-nos expressar la ferma convicció de que per molt de 
temps podra continuar celebrant-se aquesta petita gran festa de retrobament ex
cursionista, tan nostra i alhora tan aiTelada. Moltes gracies a les persones que la 
fan possible, sobretot al bon company Gonr;al López, que des de l'any 1973, amb el 
seu treball desinteressat i digne del millar elogi, té cura de que cada desembre la 
nova representació d'un Naixement pugui acudir, puntual, a la trabada de la 
Castellassa. I a tots els que oferint suport, simplement assistint-hi, coadjuven a 
la seva pervivencia. Amics, que passeu un bon adaL 

PERLA VALL D'INCLES 
1 LES BASSES DEL SISCAR 

L'estreta carretera s'acaba on la vall d'Incles deixa de planejar. Deixem el 
cotxe i enfilem un forr;a dret camí que ressegueix, pel costat, els dibuixos que fa el 
riu baixant. Tot el recorregut que anem fent és deliciós: petits gorgs d'aigua clara , 
gairebé coberts per l'abundant i variada vegetació de ribera que puja fins dalt; curts 



i potents saltants d'aigua colpegen les roques que surten entre l'herbei; verals de 
flors que ens ofereixen gran diversitat de colors; arbres fent una ombra que agra!m. 
Cada raconet té quelcom de bonic i particular. Com a música de fons tens el mur
muri constant i canviant de l'aigua que t'acompanya, t'anima o t'amanyaga segons 
els moments. Una de les granotes que fan llargs salts ran del rierol, aterra sobre 
la meva bota a lguns segons. 

Al capdamunt s'obre una plana amplíssima que ens sorpren de debo: Si no 
fos per les altes muntanyes que l'encerclen, diríem que estem al delta de l'Ebre: és 
una gran superfície d'aigua coberta de p lantes aquatiques (siscalls). A !'esquerra 
hi ha el refugi, ben arranjat com tots els que hem trobat a Andorra . Agafem per 
darrera, un estret i dret sender que puja ran d'una torrentera. 

Arribem a dalt, el camí s'aplana i els alts cimals de pedra ens rodegen. Es 
eminentment una obra glaciar: s'ha acabat la vegetació; la plana és arrodonida i 
amb grans roques pel mig que en l'era glaciar foren arrossegades avall pel gel. En 
diversos punts hi ha llacs de varies dimensions. M'assec a ran d'un mentre el Mero 
és a resseguir la resta. Un cop sola, gaudeixo al maxim d'aquesta estona de silenci 
i d'harmonia . 

Tot resta quiet. No es veu cap ésser huma, i si bé segur que hi ha insectes 
petits, a cop d'ull diries que no hi ha ni animals a l'entorn. Pero, al cap d'una es
tona, un magnífic voltor ve, d'enlla del cantó de Franc;:a, volant per sobre la cresta 
de muntanyes amb les ales majestuosament esteses. Un cop dalt un cim de vora 
meu, comenc;:a a fer rodones perfectes sobre un punt concret. Interpreto que allo té 
algun sentit pero no sé copsar quin. De cop, una au, que a mi em sembla més petita, 
surt d'algun forat de la paret rocosa i comenc;:a a volar prop del voltor, i al cap de 
poc en surt una altra i se'ls hi adjunta. Totes tres ben aprop (mare i dos fills?), es 
dirigeixen cap a l'altl·a vessant de muntanya i desapareixen de la meva vista. 

Fins i tot en aquest lloc tan solitari la vida hi batega plenament. 

Teresa Maria 

1 PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 1 

Desembre 2000 Activitat 

02, dissabte Act. normal cap de setmana 
03, diumenge E l Turó de Muronell 
03, diumenge Revisió itinerari Els Cinc Cims 
03, diumenge Excursió a la roca Colom 
03, diumenge Australia i Pares naturals d'EUA 
06, dimecres Matinal a Montserrat 
08, divendres Col. VIe Pessebre cim S. Marc Broca 
10, diumenge Matinal a Sant Lloren<; del Munt 
10, diumenge Valls d'Andorra 
15, divendres Reunió programació activ. del Grup 
15, divendres Inscripcions curset esquí 
16, dissabte Fem el Pessebre 
16/17 Espl. normal - Portar el pessebre 
17, diumenge Portada XXXV Pessebre a la Castellassa 
17, diumenge A l'Extrem del Cono Sur 
19, dimarts Inscripcions curset esquí 
23 , dissabte Gresca i xerinola 
24, divendres Assis. Missa del Gall a S. Lloren<; Munt 
25 , dissabte Lliur. premis Saló Muntanya i inaug. exp. 
01 de gener Reunió preparatoria XLI Marxa Infan. Reg. 

Més informació a: 

Esplai Sargantana 
Grup Infantil 
Grup de Muntanya 
Grup Anar-hi Anant 
Cicle de Projeccions 
Grup de Muntanya 
Grup de Muntanya 
Grup de Muntanya 
Cicle de Projeccions 
Grup de Muntanya 
Grup d'esquí 
Grup Infantil 
Esplai Sargantana 
Grups i Noticiari 
Cicle de Projeccions 
Grup d'esquí 
Esplai Sargantana 
Grup de Muntanya 
Grup de Fotografia 
Grup de Muntanya 



Activitat diver e . D1a 3: Caminada Barnatre- C>I. a :\lontjuic; Aplec a Sant 
adurni e Galhfa: O Torreboníca . a Torreboníca i can Bomilar. Dia 10: Mar· 

xa Popular de Llinar del \"alle . 

ACTIVITATS I NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES DE DESE!v1BRE 

GR ·p LF.~ -TIL 
• ~:.a 3: El Turó del Muronell . Matinal, marxarem a les 8 del centre, en 

eones parucular . \"ocals: Fran 93 714 5020 i Guillem 93 714 8295. 
· Dm 16: Fem el Pessebre del Centre. A les 17 hores en s reunirem en el 

no tre ocal, per fe r el pessebre i una xocolatada. Vocal pessebrista: Jaume Mun· 
tada. ·oca1 xocolatera : Alícia Iserte. 

· Dm 11: Portada del Pessebre a la Castellassa. Matinal. Marxarem a le s 
. en eones particulars. 

GR l.IP DE _n;_ "TANYA 
· Dm 3: Revisió de l'itinerari de la prova de resistencia per muntanya 

<<El Cinc C ÍJ:ns>1. Excursió matinal, mitjan<;ant diferents grups, pels distin ts trams 
del recorregu per tal de verificar l'estat actual deis camins per on discorre el tra
Jee e. ·ocal5: Ram on Vila i Jaume Torrens. Despla<;ament en vehicles particulars. 
TelE?fom 93 í U 7305 , 93 714 5 777 i 93 714 5542. 

· Dm 6: ::\latina! a Montserrat. La Roca de Sant Salvador per les canals 
del P ou d e l Gat i Plana. Itinerari: Carretera de can Ma<;ana (650 m), canal del 
pou de Ga . camí de l'Arrel, canal Plana, serra de les Lluernes, Roca de Sant 

al ·a or 1.143 m), pla de la Trinitat, ermita de la Santa Creu, mirador deis Er· 
ID.1 an.s. pas deis Francesas, monestir de Montserrat, camí deis Degotalls i carrete
ra de can ..Ia<;ana . La Roca de Sant Salvador, junt amb la Trompa de l'Elefant que 
es dre<;a a la eva dreta , són els punts culminants de la zona anomenada Tebaida . 
. lol bona 'i ta vers la plana de Bages, Sant Lloren<; del Munt, les Guilleries, el 
Pirineu Onental i visió privilegiada i quasi «a vol d'ocelln, del conjunt orografic 
mon·serraú. Despla<;ament en cotxes particulars. Rores de camí: 4,30 aprox. Vo
cal: Jaume Torrens , telefon 93 714 5542. 

• Dta : Excursió al Bergueda. Col-locació del Vle Pessebre del Grup 
de . Iuntanya al cim de Sant Marc de Broca (1.607 m). Des del 21 d'agost del 
1992. el om de Sant Marc de Broca, aquel! magnífic mirador de la contrada ber
guedana. representa per als que varem tenir la sort de coneixer i compartir l'entu
Sla::me 1 la il·lusió de l'organitzador de les memorables Caminades Populars de 
Guarmola per divulgar-lo, un punt de referencia i visita obligada. Per aixo, com si 
fóssrm uns nous infants, en arribar les festes nadalenques cada any procurarem 
pale_ar 1 trame tre , mitjan<;ant aquest humil pessebre excursionista , un senzill 
missatge de pau co ro a testimoni d'amistat i de ferro lligam amb la muntanya i 
les arrels del país que ens acull. Despla<;ament en cotxes particulars. Rores de camí: 
3 (aproXImadament). Vocals: Pere Cardona i Jaume Torrens , telefons 93 714 8047 
1 93 114 55 -!2 . 

· Día 10: Matinal a Sant Llorenc del Munt. Itinerari: Col! d'Estenalle s , 
canal del éc, Els Cortins, torrent de la Coca, font del Forat, Roques de la Coca , 
torrem de la Font de la Guineu, Cova Simanya, canal del Llort, Coll d'Eres i Col! 
d'Estenalle . Rores de marxa: 3,30 a 4. Desnivells: 250 m. Sortida: 8 hores del CEC. 
De pla<;amen t en cotxes particulars. Vocals: Pere Cardona i Ramon Vila, telefons 
93 114 047 i 93 714 5777. Nota: En cas de temps molt fred es variara l'itinerari. 

· Dia 15: Reunió per a programar les activitats del Grup de Muntanya 
d el primer trimestre del 2001. A un quart ci' ll del vespre, al local social. Ober
ta a tothom qui vulgui col·laborar. 



· Dia 17: Col-laboració a la portada d el XXXV e Pessebre a la Castellassa 
C\Iatinal). Sortida del local del Centre a dos quarts de vuit del matí. Itinerari: 
Ca tellar , el Ripoll, coll de Lliri , pla del Girbau, coll de Grua i repeu de la 
Castellassa. Vocal: Jaume Torrens, telefon 93 714 5542. 

· Dia 24: Assistencia a la tradicional Missa del Gall a celebrar a Sant 
Llorenc del Munt. Sortida del local del Centre a dos quarts de 10 del vespre. 
Despla<;ament en cotxes particulars fins el pla del Girbau. Hores de camí: 2 (ana
da i retorn). Cal portar llum individual. De retorn al local social, tertúlia, torrona
da i xampany. Vocal: Jaume Torrens, telefon 93 714 5542. 

· Dia 1 de gener del 2001: Reunió preparatoria de la XLI Marxa Excur
sionista Infantil de Regularitat de Castellar - XII Trofeu Josep Coll, a celebrar 
el vinent mes d'octubre . A les 12 del migdia, al local social. Oberta a tothom qui 
vulgui col·laborar. 

Cicle «Camins de Transhumimcia)) 
Diferents factors han obligat a ajornar el comen<;ament de la travessa que 

havia d'iniciar-se el passat dia 5 de novembre al Pla d'Anyella (Cerdanya). Mal
grat aixo, el nostre proposit és dur-la a terme, de forma ininterrompuda i per tant 
consecutivament, durant la propera primavera. Els despla<;aments que comporta 
afrontar les sis etapes anunciades es faran mitjan<;ant autocar. Oportunament 
donarem més detalls. 

GRUP ANAR-HI ANANT 
· Dia 3, Excursió de tot el dia a la roca Colom (2.502 m.). Itinerari: Vallter, 

portella de Morens, pla de Calm Agre , portella de Concrós, roca Colom, roques Blan
ques, puig de la Llosa , pie de la Coma Ermada, portella de Morens , roca de la 
Portella, portella de Mantet i Vallter. Despla<;ament: En cotxes particulars fins a 
l'estació d'esquí de Vallter. Hores de camí: quatre aproximadament. Hora i lloc de 
sortida: A les 7 del matí del local social. Vocals: Elvira Guardia i Francesc Deu, 
telefon 93 714 5870. Notes: L'esmorzar es fara pel camí i pel que fa al dinar hi ha 
l'opció de portar-se'l de casa o de menjar al refugi Pastuira o en un restaurant de 
Setcases. Es una excursió d'alta muntanya pero amb poc desnivell, ja que se surt 
de molta al<;ada. Cal portar roba d'abric. En cas d'haver-hi molta neu es fara una 
excursió de menys al<;ada pels volts de Setcases. 

· Dia 17: Participació a la pujada del Pessebre a la Castellassa de can Torras. 

GRUP D'ESQUÍ 
Curset d'esquí del Centre-Temporada 2000-2001. Ja tornem a engegar una 

nova temporada d'esquí, enguany amb una novetat molt esperada: ja podem es
quiar a Pal i Arinsal a la vegada! Gracies a un nou teleferic de 2 cabines (únic a 
Andorra) amb capacitat per a 50 persones/cabina (500 persones/hora), han quedat 
definitivament enlla<;ats els dominis esquiables de Pal/Setúria i Arinsal. En el 
seu recorregut de 2 km, que uneix en 6 min el Coll de la Botella de Pal (cota 2.069) 
amb el Port Negre d'Arinsal (cota 2.550), podrem gaudir de vistes espectaculars. 
Així que ja ho sabeu: 63 km 1 707 ha de pistes, (5 són negres! 1!) 350 canons de neu 
artificial, 1 snowpark i 1.010 m de desnivell ens estan esperant. 

· Les inscripcions es faran el proper divendres 15, de 21 ,30 a 23 h només 
per a socis, i el dimarts 19 de desembre de 21 a 22 h per a tothom (amb priori
tat pels socis). Caldra portar una bestreta de 5000 pts per inscripció. També heu 
de portar les vostres dades completes: Nom i cognoms. Data de naixement. Núm. 
de soci. Telefon. Demostrar que teniu algun tipus d'asseguran<;a. DNI. Nivell d'es
quí. Pel que fa als cursets, enguany es procurara d'organitzar les classes en grups 
reduits de 4 a 6 persones, tant pels debutants com per e ls ja iniciats i/o avan<;ats. 
Els preus de les quatre sortides són els següents: · Autocar + forfait + curset: 
29.000 pts (socis) 31.500 pts (no socis). ·Autocar+ forfait: 19.000 pts (socis) 21.500 
pts (no socis). • Autocar (acompanyant): 8.000 pts (socis) 10.500 pts (no socis). · Su
plement asseguran<;a per quatre sortides: 1.500 pts. En el cas de ser menor d'edat, 
és totalment obligatori signar una autorització i donar-la als responsables del Grup 
d'Esquí i tenir algun tipus d'asseguran<;a que cobreixi aquesta activitat. 



GRUP DE FOTOGRAFIA 
El dia 16 d'aquest mes acaba el termini d'admissió d'obres per participar en 

el 38e Saló de Muntan.ya, corresponent a la 4 7a Exposició Social de Fotografia. A 
més és puntuable pel quart trimestre del 15e Concurs Anual. Les cartolines es 
poden passar a buscar pel centre els dimarts i divendres de 10 a 11 h. del vespre. 

· Si fos possible , el veredicte es fara públic el dimarts dia 19 a les 10 h. del 
vespre. El dia 25 a les 12 h. , al local social, es fara el lliurament deis premis als 
guanyadors del Saló de Muntanya i quedara inaugurada l'exposició. Aquesta es 
podra visitar fins el 6 de gener del 2001. 

El passat dimarts 7 de novembre es va ce· 
lebrar la reunió programada per concretar els 
quatre temes del concurs de l'any proper. D'acord 
amb tots els assistents els temes seran: primer 
trimestre, «Tema lliure» , segon trimestre, «Se
nyals vials», tercer trimestre, «Les persones en el 
seu ofici» i quart trimestre «Muntanya>>, corres
ponent al 39e Saló de Muntanya. Les bases i els 
possibles canvis es faran públics més endavant. 

Les fotografies del 3r trimestre del tema 
«El món deis bombers>> estan exposades al local Fotografía més premiada 
social, on les podre u passar a veure fins a mit- , , d~l 111 triii?-.estre, 
jans del mes de desembre . Els vocals del Grup de n es 1 autor Raul Esteve 
Fotografia volem agrair als participants que voluntariament han cedit les seves 
fotografies als Bombers Voluntaris de Castellar, moltes gracies. 

Des de la vocalia del Grup de Fotografia us volem desitjar molt bones festes 
de Nadal i esperem retrobar-nos durant l'Exposició Social de fotografia correspo
nent al Saló de Muntanya. Quedeu tots convidats. Fins aviat. 

ESPLAI SARGANTANA 
Des de l'Esplai Sargantana hem pensat que us interessaria saber tot el que 

farem fins a final de trimestre i aquí ho teniu «resién salido del horno>>: 
• Cap de setmana del 2 de desembre , es fara esplai normal. 
Cap de setmana del pont: no hi haura esplai ja que és festiu. 
· Cap de setmana 16-17 desembre: el dissabte 16 farem esplai normal i el 

diumenge 17 l'esplai acompanyara al CEC a la tradicional pujada del pessebre a 
la Castellassa. A aquesta sortida tots hi convidats (pares, germans, ... ) i un cop a 
dalt farem una xocolatada per entrar tots en calent. De totes maneres ja us infor
marem convenientment quan s'acosti la sortida i així ens entenem tots millar. 

• El dia 23 de desembre és l'últim dia d'esplai d'aquest any (no del curs, que 
comencem de nou el 13 de gener) per tant, aquí els sargantanes ho celebrarem «por 
todo lo alto>> i farem tots una mica de gresca i xerinola (i pica-pica!) amb tots els 
pares, mares, nens, nenes, monitores, monitors ... 

Tal com ja us vam deixar entreveure, la classica i tradicional Festa de la 
Llufa (aquest any fem la 2a!), donada la seva envergadura, seria interessant de 
poder-la treballar i preparar amb l'ajuda d'alguns de vosaltres, pares i mares. Així 
dones, des de l'esplai llancem una proposta de creació d'una comissió de pares vo
luntaris que ajudin als monitors a portar a bon terme aquesta empresa (no us moriu 
de ganes de gaudir d'una festa des d'un nivell tan participatiu?, és molt gratifi
cant!) si algú de vosaltres (que esperem que sigueu alguns) esta interessat en col·la
borar, només cal que deixi el missatge al contestador de l'Esplai 646 823612 o ens 
ho comenti personalment. Comptem amb vosaltresl 

Només ens queda per dir ( .. .i mira que som pesats) que aquests quatre des
pistats d'última hora que encara no han donat el full d'inscripció, que ho facin ur
gentment. Si no trobeu el moment per portar-la, sempre ens les podeu deixar a la 
bústia de l'Esplai . 

XXX CICLE DE PROJECCIONS 
· Dia 3: Australia: Sidney i Canberra, el Pare Nacional del Kakadú, la Roca 



de l'Ayers Rock. .. Pares Naturals d'EUA: Everglades, cascarles del Niagara, de· 
sert d'Arizona, Gran Cañon de Colorado, Yosemite .. . Audiovisuals per Joan Soley, 
de la UEC de la Vall de Tenes. 

· Dia 10: Valls d'And orra. La Parroquia de Canillo i tots els seus atrac
tius. Diapositives, per Baldomer Parera, del Centre. 

· Dia 17: A l'extrem del Cono Sur. A través de la Patagónia, Terra del 
Foc. Conferencia amb diapositives, pel Dr. Joaquim Montoriol. 

Totes les sessions s'oferiran al local social, a dos quarts de 7 de la tarda. 

NOTICIARI DEL CENTRE 
Lliurament premis XL Marxa Infantil 

D'acord amb el programa fixat, aquest tingué lloc el passat dia 5, a !'Audito· 
ri Municipal. La relació d'equips i escoles premiarles , fon;a extensa, fou publicada 
e l seu dia pels mitjans d'informació locals, als quals us remetem. Tal com estava 
anunciat, a més dels premis als 55 equips millor classificats, es lliura a tots els 
equips participants una fotografía individualitzada per parelles, commemorativa 
de que enguany havien participat en la 40a Marxa del Centre , i que fou molt ben 
acollida per tots. 

Unes breus , pero significatives paraules del president, obriren l'acte. D'elles 
cal destacar les d'agraiment a tots aquells que d'una forma o altra tan ajuden a 
poder celebrar la nostra entranyable Marxa. 

VI Missa a Les Arenes 
Tingué lloc el dia 1 d'octubre proppassat i es desenvolupa amb tota norma· 

litat seguint el programa fixat entre el Centre i els Amics de l'Ermita de les Are· 
nes . L'arbre ofertat pel Centre i que es planta com sempre a l'entorn de l'ermita és 
un til·ler al que tots, de cor, desitgem llarga vida. 

Sopar de Germanor i records 25 anys de soci 
Amb una participació més reduida que en anteriors sopars, el passat dia 18 

de novembre tingué lloc l'anyal sopar de germanor, al nou restaurant Casa Pedro. 
Enguany correspon record als socis següents: Joan M. Lloret i Boadella, Alfons 
Gisbert i Ramon, Miquel Gisbert i Ramon, Adelina Dalmau i Argemí, Margarida 
Calderó i Roca, Marc Carreras i Calderó, Francesc Pelachs i Mañosa, Merce Roca 
i Roumens, Joan Avellaneda i Cos, Josep Vila i Roura, Núria Sors i Olivé i Josep 
Sors i Olivé. L'enhorabona a tots! Els qui no assistiren al sopar, el record els sera 
lliurat a domicili. 

XXXV Pessebre a la Castellassa 
Aquest tercer diumenge tindra lloc l'anyal fe s ta de portada i col·locació del 

Pessebre del Centre a la Castellassa de can Torras . Enguany, tal com es féu pel 
25e ho celebrarem una miqueta: abans d'iniciar !'escalada hi haura xocolatada per 
a tots els assistents. La portada, a peu, del pessebre , des de Castellar, la troba· 
reu en els Grups. 

Exposició de Nadal 
Enguany l'exposició s'intitula Muntanyes de Curs Legal-Mostra de paper 

moneda. En ella s'hi mostren muntanyes importants de diversos paisos del món. N'és 
propietari el Servei General d'Informació de Muntanya, sota el patrocini de l'Obra 
Social de la Caixa d'Estalvis de Sabadell, que la cedeixen desinteressadament. 

S'inaugurara el dia de Nadal a les 12 del migdia , conjuntament amb el 
XXXVIII Saló de Muntanya organitzat pel Grup de Fotografía del Centre. Restara 
oberta al públic de 12 a 2 i de 6 a 8 durant tot el cicle de les festes nadalenques 
i sera clausurada el segon diumenge de gener. 

Rellevament en el Grup Infantil 
Fa anys que estic amb el Grup Infantil, com excursionista al qual li agrada 



la quitxalla i l'excursionisme; després vaig passar de mica en mica a involucrar
me en les activitats i en l'organització tant del Grup com del Centre, i d'uns anys 
cap aquí com a Vocal del Grup , sempre recolzat per un grup de pares i col·laboradors, 
«p er u n g rup d 'amics». Aprofito aquestes quatre ratlles per donar- los les gracies 
per haver pogut comptar sempre amb ells. 

Les coses sempre les he fet pensant en els nens; algunes coses han estat més 
encertades que d'altres, pero el que he fet , sempre ha estat amb malta illusió. 

Cree que aquests «carrecs» haurien de ser 
més rotatius, per evitar l'encasillament i el can-
sament de les persones que estan al capdavant 
de les Vocalies , per aixo ha arribat l'hora del 
relleu, no la de l'adéu. 

A partir d'aquest mes el Vocal del Grup 
Infantil sera el Fran Gómez, al qual, des d'aquí 
li dono la benvinguda i li ofereixo la meva mo
desta col·laboració, així com demano a la resta 
de membres del Grup que facin pinya al seu 
voltant, a l'igual que l'han feta amb mi, durant 
tots aquests anys. Gracies nens, gracies pares, 
gracies .. . 

G uillem Díaz 

Quotes d e Soci p r oper a n y 
S'apropa la data de posar els rebuts en circulació. Una vegada més recordem 

que és necessari que abans de finir l'any, a fi d'evitar devolucions de rebuts impa
gats, sempre enutjoses i costases, que informeu a Secretaria de qualsevol variació, 
per mínima que sigui, que afecti el núm. de compte a utilitzar . Penseu-hi! 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DEL MES D'OCTUBRE 

G R UP INFANTIL 
Dia 1: M issa a l'E rmita d e Les Ar e n es; Ar. i AL Vilatersana, J. i A. Sans, 

X. I S . Alavedra, G. I M. Muntada , J. I L. Barragan. -Dia 15: Pels Sants de 
Montserrat . Sant Miquel, Sant Joan i Sant Jeroni; An. i AL Canturri, X. i S . 
Alavedra , A. Sans, M. Díaz i A. Vilatersana. 

EXCURSIONISME 
Entorns d e Castellar. -Dia 1: Centre , El Brunet, Sant Feliu del Racó, sot 

del Guix, collet del Pujol, sot de la Carda, torrent de Matalonga, ermita d e Les 
At·enes, assistEmcia a la Missa, font dels Trons, els Pals, serra de Pinós i Caste
llar; P. Cardona, P. Carreras, V. Gandia, M. 
Germa , T. Mañosa, J. Roura i J . Torrens. 
Matinal a la fo n t d 'e n J osep Sors ; Pep , 
Vera , Albert, Mónica i Lluna. -Dia 5: Ga
llifa , Pla de l'Arbosser, Pla d'en Panarca, 
Sant Sadu r n í d e Gallifa, collet de Sant 
Sadurní i Gallifa; R. Canturri, P. Cardona i 
J. Martí. -Dia 10: Castellar, can Quer, 
Serr·a de Pala u , can Mariner i Castellar; R. 
Cantuni, P. Cardona i J. Mm·tí. -Dia 17: 
Les Arenes, torrent de Matalonga, La Cas
te llassa d e l Dalmau , Riera Seca i Les Are
nes; R. Canturri, P. Cardona i F. Homs. -
Dia 22: Castellar, can Casamada , can 
Torrents, can Vila, la Salut , ca n 'Ametller, 

E l Grup An ar-hi Anant al 
San t u ari d e la Salut, a Sabadell 

(Foto J. M. Biosca) 



can Mariner, urbanització els Fruiters, Castellar amb els següents participants: J. 
M. Biosca, P. Bueno, M. C. Carreras, P. Carreras, M. Casas, J. Colell, M. C. Costa, 
C. Dublanc, J. Girbau, M. de Juan, M. Marín, M. Martin, R. Morera, F. Parker, J. 
R. Recorda, F. Romagosa, A. Rovira, J. Rovira, S. Rovira, A. Sans, J. Sans, J. Sans, 
J. Sans, acompanyats dels vocals J. Clot i P. Galí . -Dia 24: La Barata, font de 
les Cantarelles , carena del Collet Estret, Castellsapera, font de l'Olla i La Bara
t a; R. Canturri, P. Cardona, F. Homs i J . Martí. -Dia 29: Alzina del Salari, font 
dels Confits , careneta crullla de camins, el Pujol de la Mata, Sant Jaume de la 

Mata, Alzina del Salari; R. Vila i J. Torrens. 
Matinal al Montcau ; J. M. Castells, G. López 
i J. Sors . 

Altres excursions. -Dia 2: Ascensió al 
Puigmal; G. Fontanet, J. Carbo, P. Guillem, E. 
Camprubí, V. Gandia, J. Gili i J . Sans i Sra., 
metges de l'expedició. -Dia 10: Refugi de Vall
hiverna, pleta i estanys de Corones , coll de Co
rones , creu de l'Aneto (3.404) , punta dels Mos
sens (3 .298) i retorn; J. M. Torras junt amb 
Jordi Bau de Molins de Rei i els germans 
Jesús i J. A. Benito de Bilbao. -Dia 12: Sant 
Quirze de Calera , Puig d'en Jorda; T. Ayuso , 
M. Casajuana, L. Jané , R. Vila , J. Torrens i J. 
M. Martí. -Dia 19: Solsones: Callada i ma
sia de Formiguera, la Creu dels Lladres , ver
tex i ermita de Santes Creus de Bordell (782), 
can Llobet, Santes Masses (runes) i Sant Pere 

Puig d'en Jorda (L'Albera). Al de Madrona; A. M. Palleja i J. M. Torras . -
fons, Banyuls (Foto J. M. Martí) Dia 22: Coll de la Creueta, La Coma de Mig-

jorn, Pedra Picada , coll de la Bona, Les Viles 
Grosses, plans de la Pera, t·u1nes del castell de Mataplana, coll d'Espluga i coll 
de Merolla ; R. Vila i J. Torrens. -Dia 28: Cubelles, mas Trader, la Costa de Cunit, 
Trenca-roques, turó de les Tortes (252), panta de Foix i retorn; A. M. Palleja i J . 
M. Torras, amb companys de la Penya 100 km D. Catalan. 

CAMINADES 1 MARXES 
Dia 8: A la XL Marxa Excursionista Infantil de Regularitat hi participa

ren 133 equips. 111 Marxa Popular de Canovelles; J . M. Torras . -Dia 15: XVII 
Caminada Popular de Centelles; M. Germa i J . M. Torras. -Dia 22: XX Cami
nada passeig de Riells del Fai; M. Germa i J. M. Torras. -Dia 29: El 1 Aplec 
del Centre enguany tingué lloc a Castellar Vell; hi participaren prop de 150 per
sones. X Cursa Caminada Popular de Collserola, del Centre Excursionista de 
Catalunya ; amb més de 3.000 participants, J . M. Torras es classifica tercer de la 
seva categoria. 

ALTRES ACTIVITATS 
Dia 1: Assistencia a la XXI Trobada del Grup Cavall Bernat (Montser

rat) , al monestir de Santa Cecília; es va retre homenatge postum a Josep Barbera, 
fundador del Grup, que fou durant molts anys el veguer del Valles ; A. M. Palleja 
i J . M. Torras. -Dia 9: Prospecció i situació de les fonts del terme de Castellar, 
zona de Torell fins a Fonts Calents; P . Cardona, J. Mart í i R. Vila. -Dia 12: 
Col·laboració en el Raid Extrem Catalónia, fent 2 controls; R. Canturri, S . Rovi
ra, F. Leah Parker. -Dia 16: Prospecció i situació de les fonts del terme de Cas
tellar, zona de can Torrents i de Can Quer; P . Cardona, J . Martí i R. Vila . Dia 
21: A. M. Palleja i J. M. Torras varen col·laborar durant la celebració dels 100 km 
en pis ta «Catalunya 2000» (13a edició) a les pistes municipals de can Jofresa, a 
la ciutat de Terrassa. -Dia 27: Prospecció i situació de les fonts del terme de Cas
tella r , zona del riu Tort; P . Cardona, J . Sors i R. Vil a. 
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S'ha fet molt de camí per part de 

tots . A la Caixa de Sabadell ens 

enorgullim de participar a la vida 

activa del país fent camí en el servei 

a la comunitat. 

Al seu servei a: 

L'excursion isme 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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Barcelona, 46 
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