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La Castellassa de can Torras vista des del fondal de Matalonga 
(Foto: P. Cardona) 



ELS INFANTILS FAN UNA PLANTADA D'ARBRES 
Durant l'estiu passat, en Joan Roura ens va dir que ell a casa seva hi havia 

fet planter d'alzines, i que ens semblava el fet de donar-li una o dues alzines a 
cada nen, perque ells les cuidessin fins el moment d'anar-les a plantar. Així ho 
varem fer, i el dia del sopar de cloenda del curs 1999-2000 a cada n en se li va 
donar les que ells van voler. 

Quan es va fer la programació del primer trimestre d'aquest curs varem acor
dar que una de les sortides que programarien seria la d'«Anem a plantar les alzi
nes i rom·es del Roura)) i que la faríem durant el mes de gener. 

A !'arribar el mes de gener, varem anar a veure els Bombers de Castellar, 
per preguntar quin seria el lloc més idoni per fer la plantada i ens van aconsellar 
que anéssim a plantar els arbres allloc que fa un parell d'anys es va cremar, entre 
el camí del Cosidor i el primer turó del Puig de la Creu. 

Bé, ja teníem la data i el lloc, ara arribava l'hora de fer el recompte de les 
alzines que teníem. Entre tots varem veure que només teníem una trentena d'alzi
nes i no del tamany que hauríem desitjat, llavors varem decidir que en compra
ríem unes quantes més . Aquí van comen¡;ar els problemes, ja que no vam trabar 
planter d'alzina , i ens vam veure obligats a plantar pi blanc, que varem anar a 

El Grup en el Pare de Bombers (Foto: G. Díaz) 

buscar a Barcelona, després que l'Ajuntament ens danés un planell del lloc de la 
plantada amb el segell del propi Ajuntament. 

Arriba el dia de la plantada. Ens reunim al Centre i en Joan Rom-a explica 
als nens i nenes els passos que ha fet fins arribar a tenir aquell planter. Després 
iniciem la marxa en direcció al Pare de Bombers, ja que ells també ens acompa
nyaren a la plantada. Amb els seus vehicles ens van transportar els 100 pins i les 
eines necessaries. Al cap d'un parell d'hores aquell lloc tenia uns 100 pins més . 
Des d'aquí volem donar les gracies a tothom qui ha fet possible aquesta plantada, 
al Joan, als Bombers, als nens i nenes, als pares, etc. 

Els infants 



ELS CINC CIMS 
El proper diumenge dia 1 d'abril, per desena vegada consecutiva, es portara 

a terme a Castellar l'acostumada prova excursionista de resistencia per munta
nya. Fidels a mantenir l'habitual alternan<;a bianual, en aquesta oportunitat per
toca dur a terme la cinquena edició d'«Els cinc cims» que , un cop més, oferim amb 
goig a la consideració de tothom, pero de forma especial a la d'aquelles persones 
que disposant d'una bona condició fisica, volen gaudir d'un bonic itinerari munta
nyenc que enlla<;a els punts més enlairats que envolten la nostra vila. 

Enguany tampoc hi ha grans novetats en el trajecte. El recorregut és gairebé 
identic al que es va fer l'any 1999. Únicament destacar la presencia d'un nou punt 
de beguda, situat al coll de la Rovira, que permet assumir amb més comoditat el 
llarg camí entre Sant Lloren<; i el coll de Sant Sadurní. Tot i aixo, la filosofia de la 
prova continua essent la mateixa de sempre, és a dir, mantenim en ferm el fet de 
que cada participant sigui autosuficient en tots els aspectes. Naturalment estem 
parlant d'una prova, no competitiva, de caire excursionista. Entenem que afrontar 

Lateral de l'ermita de Sant Sadurní de Gallifa (Foto: J. Torrens) 

Els Cinc Cims o la Ruta de les Ermites, equival a fer una llarga i dura excursió, 
pero sempre dins d'uns parametres normals i corrents i, per tant, és convenient 
que cadascú porti dins de la motxilla menjar i beguda per a tota la jornada. Aixo 
pet·met una absoluta llibertat de moviments i escollir, voluntariament, l'horari i el 
lloc on aturar-se per a beure o menjar. Els punts de beguda i les menudalles que, 
amb caire d'ajuda, s'ofereixen als participants en el decurs de l'itinerari, no cal 
identificar-los i confondre'ls amb llocs on es facilita avituallament indiscriminat ni 
indrets on omplir cantimplores. Si no es vol portar menjar a l'esquena, Sant Lloren<; 
Savall i Gallifa poden oferir varies opcions i en quant a líquid, a part d'aquestes 
viles, a la font del Llor i al coll d'en Vila, ben indicades, hi ha deus d'aigua . 

J a posats dins el capítol de l'organització, cal agrair i molt, el bon suport 
que, des de fa anys, ens ofereixen l'Associació de Comerciants de Castellar, la Caixa 
de Catalunya, Cobega S. A. (Coca-Cola) i Begudes Parera. Igualment, remerciar 
l'ajut dels amics del Club Atletic Castellar, Creu Roja i SERNA, que permet co
brir els controls i serveis de la prova i poder oferir, en cas de necessitat, assisten-



cia sanitaria als partlc1pants. I aquest mateix reconeixement cal fer-Io extensiu 
als companys de Radio-Club Castellar, que durant aquests deu anys de proves de 
resistencia , tothora ens han fet costat en l'enlla<; entre els distints punts per on 
discorre l'itinerari. Alhora, amb caire especial, agrair al nostre consoci Francesc 
Daví, !'habitual i desinteressada col·laboració al cedir-nos la seva litografía . Estem 
molt contents i satisfets, car, com sempre, és una meravella. En quant als mitjans 
de comunicació, esmentar l'ampli recolzament que ens ofereixen els setmanaris Fmja 
i l'Esportiu i l'emissora municipal Radio Castellar. I, per acabar, ens complau dei
xar constancia de la meritoria ajuda de moltes persones, la majoria vinculades al 
Centre, que voluntariament ofereixen el seu treball amb un formidable esperit de 
servei i generositat. Sense totes i cada una d'aquestes importants aportacions, fóra 
molt difícil i complicat poder assumir amb garanties l'organització d'aquest esde
veniment festiu que, amb senzillesa i sobrietat, pretén donar a coneixer la nostra 
vila i els seus entorns i mobilitza, durant una jornada sencera, mig miler de per
sones arribades de tots els indrets de Catalunya i fins i tot, algunes, de més enlla. 
Esperem que la climatología sigui propícia i favorable i que la prova pugui desen
volupar-se sense incidencies, és a dir, amb tota normalitat. 

En nom del Centre, gracies a tots. 

Comissió Organitzadora Els Cinc Cims-V edició. Castellar, mar~ de 2001 

REPARTIMENT DE PREMIS DEL CONCURS 
PARROQUIAL DE PESSEBRES 

El passat dia 21 de gener es celebra !'entrega de premis del 58 Concurs 
Parroquial de Pessebres, en el que el Centre participava en la secció d'Entitats. El 
pessebre realitzat pel Grup Infantil va assolir, per tercer any consecutiu, el PRI
MER PREMI. 

Des d'aquestes línies volem agrair al Grup Pessebrista de la Capella de 
Montserrat el premi concedit i als integrants del Grup Infantil donar-los-hi l'enho
rabona i encoratjar-los a continuar mantenint aquesta activitat. 

SENDERISME- RUTA DELS PAISOS CATALANS 
Calendari previst any 2001 

4 de febrer: 
18 de febrer: 
4 de mar<;: 
18 de mar<;: 
8 d'abril: 
22 d'abril: 
6 de maig: 
27 de maig: 
3 de juny: 
17 de juny: 
1 de juliol: 
15 de juliol: 
7 d'octubre: 
21 d'octubre: 
4 novembre: 
18 novembre: 
2 desembre: 
16 desembre: 

Salses - Sant Lloren<; de la Salanca .. .. ... ..... ... ... .... ........... . 
Cala Jóncols - Canyelles Petites (Roses) .............. ........... . 
Banyuls - Colera .. .............. .... ................ ..... ....... .......... ... ......... . 
Colera - Port de la Selva ...................................................... . 
Port de la Selva- Cala Jóncols .......................................... . 
Roses - El Cortalet .. .... .................. .................... ...... .............. .. 
El Cortalet - L'Escala ............................................................ . 
L'Escala - Torroella de Montgrí .......................................... . 
Torroella de Montgrí - Begur ................ ........ .......... ...... ...... .. 
Begur - Palamós ................... ...................... ............................. . 
Palamós - Sant Feliu de Guíxols ...................................... .. 
S. Feliu de Guíxols - Tossa de Mar .................................. . 
Tossa de Mar - Tordera ........................................................ . 
Tordera - Sant Celo ni ............................................ ................ . 
S. Celo ni- Sant Antoni de Vilamajor .......................... ... .. 
S. Antoni de Vilam. - Les Franqueses del Valles ...... .. . 
Les Franqueses - Caldes de Montbui .............................. .. 
Caldes de Montbui - Castellar del Valles 

13,5 km. 
10,8 km. 
15,9 km. 
17,5 km. 
18,0 km. 
15,5 km. 
21,2 km. 
19,5 km. 
21,9 km. 
23,1 km. 
16,9 km. 
21,2 km. 
27,7 km. 
30,8 km. 
16,1 km. 
16,6 km. 
21,0 km. 



PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 

Mar~ 2001 

3, dissabte 
3 i 4 
3 i 4 
4, diumenge 
4, diumenge 
9, divendres 
10 i 11 
11 , diumenge 
11, diumenge 
11, diumenge 
16, divendres 
18, diumenge 
18 i 19 
18 i 19 
22, dijous 
24, dissabte 
24, dissabte 
24 i 25 
25, diumenge 
25, diumenge 
25, diumenge 
31 i 1 abril 
1 d'abril, diu. 

Activitat 

Sortida a Boí-Taüll 
Pie Roi de Bessies 
Escola de Muntanya 
Excursió al Montsant 
Banyuls-Colera 
Reunió programació activitats 
Escola de Muntanya 
Excursió al Puig-Oriol 
Col·laboració Ruta 3 Monestirs 
Avituallament Ruta 3 Monestirs 
Reunió controls Cinc Cims 
Colera-Port de la Selva 
Escola de Muntanya 
Pico de Algas 
Inici període inscripcions Cinc Cims 
Fineix el termini de lliurament fotos 
Centramerica. Els darrers anys 
Escola de Muntanya 
Excursió al Castell de Montsoriu 
Cicle sortides pel Montseny (XL) 
Cadafalch i fonts de l'entorn 
Pie Tristaina i Pie de l'Estany Forcat 
Els Cinc Cims 

TENIM NOTÍCIA DE ... 

Més informació a: 

Grup d'Esquí 
Grup Les Dues Traces 
Noticiari del Centre 
G. A Anant i Munta. 
Senderisme 
Grup de Muntanya 
Noticiari del Centre 
Grup Infantil 
Grup de Muntanya 
Grup Anar-hi Anant 
Grup de Muntanya 
Senderisme 
Noticiari del Centre 
Grup Les Dues Traces 
Grup de Muntanya 
Grup de Fotografía 
Noticiari del Centre 
Noticiari del Centre 
Grup Infantil 
Grup de Muntanya 
Grup Anar-hi Anant 
Grup Les Dues Traces 
Grup de Muntanya 

VIl Dia 4: Catalunya camina per l'Esclerosi 
Múltiple , a Mont-Roig. 

Dia 11: Euro Rando 2001: Mont-Rall 
Lilla. Caminada Popular Santa Coloma Cer
velló. VII Ruta dels Tres Monestirs. 

RUTA DELS 
TRES MONESTIRS 

Dia 18: Caminada Popular d'Artés. 4• 
M. P. de Mar;anet de la Selva. Cicle per conei
xer l'Albera. 

Dia 25: Marxa d'orientació per descrip
ció de l'Agrupació Excursionista Talaia. Euro 
Rando 2001 : Lilla -Vallesespinosa . Marxa re 
sistencia Castells de La Segarra . Caminada 
Popular de Santa Coloma de Farners «Mans 
Unides)) _ Catalunya Camina per l 'Esclerosi 
Múltiple: C. Excursionista Catalunya, C. Ex
cm·sionista Tarragona, Fed. Esclerosi Múltiple . 

Dia 1 abril: Euro Rando 2001: Sant Pere 
Salavinera - Sant Pinós. Caminada Oliana
Cambrils. 

Inscripcion s a quí a l Cen tre 

OJ 

MEMORI AL A JOS EP BARBERÁ 1 SU QUÉ 

SANT LLOR"(:OfL MUNT ~ , 
SANTA MARIA DE MONTSERRAT 

Centre Excursionista de TerrassJ 
Centre Muntanyenc Sant lloren;; de Terrassa 
Club Muntanyenc de Terrassa 
Club Muntanyenc Sant Cugat del Valles 
Unió Excursionist.l ele Sabadell 
Unió Excursionista de Matadepera 
Centre Excursionista de Mura 
Centre Excursionista de Castell<~r del Valles 
Secció Excursionista de la Penya Ciclista Nicky's 
Secció Excursionista del Club Natadó Terrassa 



ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES DE MARQ 

GRUP INFANTIL 
· Dia 11: El Puig - Oriol. Sortida de tot el dia, en tren. Es marxara del 

Centre a 2/4 de 8 en cotxes fins l'estació de Sabadell Sud, per continuar el viatge 
fins a Centelles en tren. Penseu en el dinar. 

Molt important: Per a poguer treure el bitllet col-lectiu s'ha de fer la reser
va i pagar l 'import corresponent abans del dia 4 de man; al Fran, telefon 
93 714 50 20. Qui no hagi fet la reserva haura de treure el bitllet a la taquilla de 
l'estació a preu normal. Preus anada i tornada: 

Fins a 12 anys: .... ............... 375 ptes. Reste : ................... 450 ptes. 
Vocals: Fran 93 714 50 20 i Guillem 93 714 82 95. 
· Dia 25: Castell de Montsoriu. Matinal, es marxara a les 8 h. del Centre 

en cotxes. Vocal: Sergi 93 714 56 97. 

GRUP DE MUNTANYA 
· Dia 4: Excursió al Montsant (Graus de l'Escletxa i de l'Enderrocada) . 

Sortida conjunta amb els companys del Grup Anar-hi Anant. L'itinerari i els altres 
detalls es poden consultar al butlletí número 396 del passat mes de febrer. Vo
cals: J. M. Biosca i M. C. Costa, telefon 93 714 62 63 . 

· Dia 9: Reunió per a programar les activitats del Grup de Muntanya del 
segon trimestre del 2001. A un quart d'onze del vespre, al local social. Oberta a 
tothom qui vulgui col·laborar. 

· Dia 11: Col-laboració a la «Ruta dels Tres Monestirs». Organitza: Col·
lectiu d'entitats excursionistes del Valles. ltinerari: monestir de Sant Cugat del 
Valles, monestir de Sant Llorenc; del Munt, monestir de Santa Maria de Montser
rat. Membres del Grup de Muntanya participaran, junt amb companys de la Unió 
Excursionista de Matadepera, a fer el control de La Mola. 

· Dia 16: Segona i darrera reunió dels controls de la prova de resisten
cia per muntanya <<Els Cinc Cims» (5a edició) a celebrar el proper dia 1 d'abril. 
Tindra lloc a un quart d'onze del vespre al local social. Oberta a tothom qui vulgui 
col· laborar. 

· Dia 22: Inici període per a formalitzar inscripcions per a participar a 
la prova de resistencia per muntanya «Els Cinc Cims». De 10 a 11 del vespre, 
al local social. El termini fineix el dia 29 de marc;. 

• Dia 25: Cicle de sortides matinals pel Montseny (XL). Les Agudes -
Turó de l'Home. Itinerari: Santa Fe, pla de !'Espinal, font del Brianc;ó, coll de les 
Agudes, Les Agudes, Turó de l'Home, pou del Comte, l'Abrac;ada, font de Passavets, 
Santa Fe. Excursió indefugible als dos cims més alts del Montseny, passant per la 
popular font del Brianc;ó. De les Agudes al Turó de l'Home és un trajecte aeri i 
atractiu. Travessarem una avetosa excepcional, la més meridional d'Europa. Hora: 
7 del matí. Vocal: Baldomer Parera. Tels. 93 714 26 76 i 93 714 54 53 . 

· Dia 1 d'abril: Els Cinc Cims (5a edició) . 

GRUP ANAR-HI ANANT 
• Dia 4: Excursió al Montsant (Graus de l'Escletxa i de l'Enderrocada). 

Sortida conjunta amb els companys del Grup de Muntanya. L'itinerari i els altres 
detalls es poden consultar al butlletí número 396 del passat mes de febrer. Vo
cals: J . M. Biosca i M. C. Costa, telefon 93 714 62 63. 

· Dia 11: Avituallament de la ruta «Els Tres Monestirs» als diposits d'ai-



gua de Matadepera. Vocals : Maria Concepció Costa i Josep Maria Biosca, telefon 
93 714 62 63 

· Dia 25: Excursió matinal: Cadafalch i les fonts de l'entorn. ltinerari: 
La cadena (encreuament de la pista de Cadafalch amb la pista del Puig de la Creu), 
font de Cadafalch, parany del Boter, can Monner, font dels horts de can Monner, 
font d'en Josep Sors, gorg d'en Pere Cardona, font del Salell, els Tres Pins, torrent 
Mal, la cadena. Hora i lloc de sortida: A les vuit del matí del local sociaL Des
pla9ament: En cotxes particulars fins la cadena. Rores de camí : Tres aproxima
dament. Vocals: Joan Clot i Paquita Galí Tel. 93 714 70 29 

GRUP D'ESQUÍ 
· Dia 3: Darrera sortida de la temporada a l'estació de Boí-Taüll. Si voleu 

més informació sobre la sortida us podeu adre.:;ar a qualsevol dels responsables 
del grup 

Any boníssim de neu i de temps 

GRUP LES DUES TRACES. Esquí de muntanya al teu abast. 
· Dies 3 i 4: Pie Roi de Bessies (2676 m). Desnivell: 1er. dia 300 2on. dia 

1150 m . Dificultat * *. Horari 1r. dia 2-3 h. 2on. dia 5-6 h. 
· Dies 18 i 19: Pico de Algas (per Panticosa) - 3021 m- Desnivell: 1391 m. 

Dificultat: * * . Horari: 5,30 a 6 h. Cal grampons. 
· Dies 31 de mar<; i 1 d'abril: Pie de Tristaina, Estany Forcat i Pie de 

l'Estany Forcat (2878 m). Desnivells: 1er. +980 -450 i 2on. +410 -960. Dificultat: 
* * . Horari: 1er. 7 a 8h. 2on. 6 a 7h. Cal: grampons i piolet. 

Per qualsevol informació poseu-vos en contacte amb Pere Estapé, telefon 
93 714 85 84. 

GRUP DE FOTOGRAFIA 
· El dia 24 de mar<; sera. l'últim dia per entregar les fotograiies del primer 

trimestre del 16e Concurs Anual de Fotografia en color. Les fotografies poden ser 



entregades els dimarts o divendres al local social, de 10 a 11 de la nit, o bé qual
sevol dia a les botigues de fotografia col·laboradores en el concurs. Les cartolines 
necessaries per presentar les fotografíes les podeu passar a buscar pel Centre. El 
tema d'aquest trimestre és LLIURE. Recordem que els temes dels altres trimes
tres són els següents: 

2on. Trimestre «SENYALS VIALS» 
3er. Trimestre «LES PERSONES EN EL SEU OFICI» 
4rt. Trimestre «SALÓ DE MUNTANYA» 
Així dones ja podeu anar pensant i guardant material fotografic. Des de la 

vocalia us volem animar a col·laborar i participar perque cada any siguem més. 
Recordem a tots els participants del Concurs passat que podeu passar a 

recollir les fotografies pel Centre. 

NOTICIARI DEL CENTRE 
Projecció de diapositives. Centramerica. Els darrers anys 

Per part de Gonzal Barrios, membre de l'ONG Entre Pobles. Dissabte, 24 de 
mar~ a les 19h. Al local del Centre Excursionista. 

Partint de les diapositives se'ns exposara la situació social i política de 
paisos coro Nicaragua o El Salvador, pobles amb els que Gonzal Barrios esta es
tretament vinculat. 0,-¡;anitzen: Centre Excursionista de Castellar conjuntament 
amb el Col·lectiu per la Pau i la Solidaritat de Castellar. 

Acte dins la 2a SETMANA PELS DRETS 1 LES CULTURES. Cap a un 
món económicament més just. 

Segona Escola 
de Muntanya. 
Mar~ del 2001 

Dies: Activitat: 

• 3 i 4 Espeleologia 
(Avene del Llest) 

• 1 O i 11 Muntanya hivernal 
(Ull de Ter) 

·18 i 19 Escalada 
(Mon tserra t) 

• 24 i 25 Senderisme 
(amb sopar a La Mola) 

(Més informació: a l'ante
rior butlletí -febrer-) 

Renovació de la Junta 
En l'assemblea del dia 23 de febrer, entre altres acords, s'aprova la renova

ció de Junta per un mandat de 4 anys, que queda constituida així: President: Sergi 
Rovira i Vera; Sotspresident: Ricard Canturri i Rius; Secretari: Josep Sors i Ba
dia; Tresorer: Tomas Mañosa i Girbau; Vocals: Pilar Córdoba i Blazquez i Daniel 
Sagrera i Rius; Vocal Grup de Muntanya: Jaume Torrens i Calvó; Vocal Grup Anar-



hi Anant: Josep M . Biosca i Alabart; Vocal Grup d'Esquí: Jaume Muntada i 
Blancafort; Vocal Grup de Fotografia: Lluís Latorre Rusines; i Vocal Esplai Sar
gantana: Martí Hidalgo i P érez. 

Donació de Sang 
Els donants 

de sang que acudi
ren al nostre local 
social els passats 
dies 11 , 12 i 13 
d'aquest proppas
sat mes de febrer 
tingueren }'agra
dable sorpresa de 
poguer gaudir de 
l'escalforeta d'una 
recentment instal
lada llar de foc. 
Serveixi aquesta 
nota per donar-ho 
a saber a tots els 
nos tres associats .. 

Llar de foc al local social (Foto: J. M. Castells) 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DEL MES DE GENER 

EXCURSIONISME 
Grup InfantiL - Dia 14: Montcau; O. Papell, J. Rovira. S. Alavedra, A. Ro

vira , X. Alavedra i Anna. Dia 28: Plantada d'arbres; A. Vilatersana, A. Sans, J. 
Sans, A. Rovira, J. Rovira, An. Canturri, Alb. Canturri, M. Gómez i M. Diaz. 

Entorns de Castellar. -Dia 1: Coll d'Estenalles, turó de Montcau, a la 
una de la matinada (les 12 solars) per a festejar l'arribada del nou any, del nou 
segle i del nou mil-lenni; J. M. Torras , junt amb Elsa, Cristina i Daniel Vergés, 
del C. Muntanyenc Barcelones. Visita dels pessebres al Montcau i Cova Simanya; 
V. Gandia i M . Germ:L -Dia 2: Font de les Maioles o Sta. Emília, Sobregrau, coll 
de Sant Sadurní, Morral del Puig, Els Plans, torrent dels Plans, Sobregrau i font 
de les Maioles; R. Canturri, P . Cardona, F . Homs i J. Martí. Al:z;ina del Salari, coll 
de Tres Creus, font de la Pola, Casa de l'Espluga, Roure de l'Espluga, Balmes de 
l'Espluga, font de les Estelles, coll de Tanca, La Porquerissa, coll de Tres Creus i 
Alzina del Salari; R. Canturri, P. Cardona, F. Homs i J. Martí. - Dia 11: La Mola, 
des del Girbau; M. Germa. -Dia 16: Les Arenes, El Castelló, torrent del Castelló, 
font dels Trons, font de Sant Jordi, Riu Ripoll i Les Arenes; R. Canturri, P. Cardona 
i J. Martí. - Dia 20: Tres Pins, coll de la Descarrega, font de la Bardissa, Sant 
Sebastia de Montmajor (diada del Sant) i retorn per la drecera de Castellar; A. 
M. Palleja, C. Hosta i J. M. Torras. -Dia 21: Sant Sebastia de Montmajor, per 
la font de la Bardissa i tornant per Tres Pins i fonts Altes ; V. Gandia , J . M. Gandia 
i M. Germa. -Dia 23: Les Arenes, torrent de Matalonga, Sot de Matalonga, font 
de l'Ars, font de la Servera, torrent de Matalonga i Les Arenes; R. Canturri, P . 
Cardona i J. Martí. 



Altres excursions: -Dia 7: Cantabria: Biucena de Pie de Concha, església 
romanica dels sants Facundo i Primitivo i Silió, amb motiu de la festa dita La 
Vijanera, una mena de Carnaval; A. M. Palleja i J. M. Torras, junt amb Judith 
Torras i Jose Leñero. - Dia 21: La Castanyera (Montseny) (vall de la riera del 
Pujol) , saleres de Font Pomereta, turó dels Esqueis, coll Formic, font del Faig, er
mita de Maria Mitjancera, la Castanyera; J. Torrens, R. Vila, T. Mañosa, J. Roura, 
F. Arderius, C. Daví, V. Soto, M. Garcia, J. M. Martí, T. M. Datzira i B. Parera. 
Massís del Garraf: el Carxol, la Pleta Xica, cim de la Morella (595), coll Sostrell, 
puig de les Agulles, Serra de la Guardia, fondo de la Troneda i Oleseta; A. M. 
Palleja i J. M. Torras, junt amb 12 companys del Club Muntanyenc Barcelones. 

Disfrutant la llar de foc ... Veniu a coneixer-la! (Foto: J . M. Castells) 

ESQUÍ 
Dia 4: Esquí alpí a Port del Comte ; P . Cardona, J. Llinares, R. Marcet, C. 

Sanosa i J. Sola. -Dia 10: Esquí alpí a La Molina; P. Cardona, A. Casals i R. 
Marcet. -Dia 17: Esquí a Vallter 2000; P. Cardona, A. Casals, R. Marcet i Ll. 
Serra. -Dies 20 i 27: l a i 2a sortides del Curset d'esquí del Centre a l'estació an
dorrana de Pal-Setúria-Arinsal. -Dia 22: Esquí a La Molina i Masella; J. 
Barbera, P. Cardona, D. Casé iR. Marcet. -Dia 31: Esquí a La Molina; F. Cardona, 
P. Cardona i R. Marcet. 

CAMINADES 1 MARXES 
Dia 14: XIII Cursa Mar i Murtra, a Blanes; M. Germa i J. M. Torras. Dia 

28: XVII Marxa de Sant Pau, a Sant Poi de Mar; M. Germa i J. M. Torras. 

ALTRES ACTIVITATS 
Dia 5: Prospecció i situació de les fonts del terme de Castellar, zona baixa 

del torrent de Canyelles i part del Riu Ripoll; P. Cardona, J. Sors i R. Vila. Dia 
19: Prospecció i situació de les fonts del terme de Castellar, zona de Can Riera; 
P. Cardona iR. Vila. Dia 26: Estudi de camins al Sot de Matalonga; P . Cardona, 
J. Martí, J. Sors i R. Vila . 
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Prat de la Riba, 34 (plac;:a de Catalunya) 
Tel. 93 714 40 62 

CASTELLAR DEL VALLES 

Advocat Cirera, 5-11, Local 4 
08201 Sabadell (BCN) 

'f!n 727 42 87 

ESPORTS 

STOI' 
Cra. de Sentmenat, 78 

Tel. 93 714 28 74 



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 

Qüestió de tracte 

Diposit legal: B. 16.009 - 1967 
Fotocomposició i impressió: CASTELLARGRAF, S. L. 

Puig de la Creu, 3. Tel. 714 51 42. Castellar del Valles 


