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Aquest és el butlletí número 400, i cree 
que ens hem de felicitar per aixó, dones 
aquest fet és una clara senyal de que en el 
Centre Excursionista hi ha persones dispo
sades a treballar cada mes amb renovada 
il ·lusió per tal de confeccionar durant els úl
tims 400 mesas el que és el mitja més im
portant de comunicació entre els socis. Per
sones que al llarg del temps s 'han anat 
succei'nt i que tates i cadascuna han deixat 
empremta de la seva gran valua i quotidia
na dedicació, en nom del CEC, gracies als 
que d'una forma o altra feu possible el but
lletí mensual. 

El butlletí ha de ser una publicació que 
representi de forma clara al CEC i cadascu
na de les seves seccions, adaptant-se als can
vis, que de forma lógica es produeixen din
tre d'una entitat viva com la nostra; hem 
d'estar oberts a la seva evolució, tant d'este
tica, de format, com de fans, de missatge; per 
aconseguir quelcom que ens representi a tots, 
i que a la vegada compleixi la seva {unció 
entre els socis. 

És per aixó que des del Centre obrim 
les portes a tots aquells que hi vulguin col·la
borar; el butlletí és una publicació oberta a 
tots els socis i sense el treball de gran part 
d'ells ens sera impossible aquesta evolució. 

Sergi Rovira 



DE PETITA IL·LUSIÓ 
A GRAN REALITAT 

Pot semblar ahir pero fa 36 anys. Pel marc; del 1965, als dotze anys 
de la seva fundació, la SEAC creu convenient editar el seu butlletí. Ho vol 
com a nexe d'unió de l'entitat amb els seus associats i perque sigui una 
eina d'impuls i dinamització del que ja comenc;a a ésser un centre excursio
nista catala que va arribant a una prometedora adolescencia. Disposem com 
a local de les «golfes» i la Biblioteca de l'Ateneu, i es viu un bon moment 
de creixement. 

Si mireu el número 1 pensareu que no es pot néixer de manera més 
humil. Un sol full, tamany quartilla, impres només d'una cara, i al darrera 
el membret per a la tramesa. Per a nosaltres era, volíem i teníe~ la preten
sió que fos el «Butlletí», com l'anomenavem, pero el cert és que l'impres deia 
«Programa de excursiones, actos y conferencias». Tot ell en castella. 

Anar fent, pero, camí amunt. El gener del 1967, número 22, ja el fem 
·en catala, tret de la capc;alera i pel maig del mateix 1967, número 27, treiem 
el nom del programa, per posar-hi «Boletín», també en castella com la capc;a
lera, pero la resta, el contingut, tot en catala. No recordo els perque, pero 
segurament hi deuria haver alguna vicissitud, temor o estirada d'orelles. Nom 
de butlletí, pero encara un sol full. Setembre de 1971, número 72, pas enda
vant. Foli plegat, quatre pagines, publicitat en la contraportada, íntegrament 
en catala. Marc; del 1973, número 89, després de nou anys d'existencia, 2 fulls 
plegats que fan 8 pagines, incorporació de gravats, foto gran a cada portada. 
Ara sí que ja és un butlletí. Novembre de 1973, número 96, extra de dotze 
pagines amb motiu del 20e aniversari de la SEAC, escut a la portada amb 
les quatre barres en color. 

Majoria d'edat, una certa plenitud i una normalitat mantinguda sobre
tot per la dedicació del recordat Josep Coll i PuigbO, anima i puntal del but
lletí durant molts anys. 

Continultat, sempre endavant, com el centre, amb el treball, abnegació 
i constancia de molts coHaboradors. Sense defalliments ni interrupcions. 
Impulsant i recollint la vida i la historia de la nostra entitat. Penosament en 
els moments dolorosos de la perdua de companys i companyes, quan es fa difícil 
reflectir el dolor i els sentiments. Fins arribar a la joiosa realitat d'uns anys 
enc;a. Millor paper, bona impressió, gravats, color. Aquell somni modest, il-lu
sionat, potser utopic, és ara esplendorosa realitat. I el que és millor. Tot ha 
estat possible, al llarg de 36 anys, pel treball desinteressat, col-lectiu i a vol
tes anonim d'un cos social i huma d'excursionistes castellarencs, que sempre 
han volgut el millor pel seu centre, el seu poble i la seva patria, fent pinya 
per a l'admiració, el respecte i la protecció de la natura. El nostre butlletí. 
Una petita eina per aconseguir aquests ideals. Per a molts anys! 

Albert Antonell Ribatallada 



400 NÚMEROS 

Era el mes de mar¡; de 1965 que aparegué el primer butlletí informatiu 
adrer;:at als socis. En el davantal de presentació hi havia una frase, una part 
de la qual diu: «Es nuestro propósito que este "programa" (l'entrecomillat és 
nostre) llegue regularmente a todos y esperamos poder cumplir lo que nos 
proponemos ... » desig aquest que, ja gairebé prop de quatre decades més tard, 
veiem amb satisfacció que és una realitat. 

En el número 300 deiem: «i seguim fent camí»; el Centre fa camí, ho 
podem repetir. No cal, pero, és evident. Ara bé, fer camí demostra que hi ha 
vida, inquietuds, evolució, noves idees, fets o esdeveniments implícits al na
tural procés biologic/evolutiu que mena inexorablement a deixar tasques i 
activitats als grans per donar entrada a noves generacions de socis que amb 
il·lusió i ganes s'incorporen al món excursionista assumint tasques de res
ponsabilitat al servei del Centre .. És el que normalment s'anomena relleva
ment generacional i del que el Centre n'és un exemple evident del que ens en 
sentim orgullosos. D'aquí un parell d'anys, el Centre, la SEAC per aquells 
que el/la veieren néixer, celebrara el cinquante aniversari fundacional; és 
natural, dones, que dels socis d'aquells temps primers ja n'hi hagi de tras
passats i la resta tenen assolida l'edat aquella en que tot i tenir el delit de 
sempre, !'empenta física ja va anant a la baixa. Es fa evident que cal que 
amb el cap sere sapiguem entendre que la plenitud actual del Centre és en 
bona part herencia d'aquesta gent i que com que no hi ha futur sense pre
sent, l'esdevenidor sera fruit d'aquesta gent jove que sense pressa, pero a la 
vegada sense pausa, un a un, persona darrera persona, paulatinament accep
ten el repte de comandar o simplement treballar anonimament al si d'una 
entitat que gosaríem pensar que compta amb més nombre de socis del nostre 
poble. Fer-ho, pensem, és un goig i una responsabilitat no exempta de perills 
diversos que poden fer caure en l'error, fet, per altra banda prou natural i 
huma. Sabem prou bé tots que si n'hi ha hagut d'errors i els que es cornetín 
ara i en el futur han estat i seran fruit d'aquella manca d'experiencia que 
només el pas dels anys fa créixer i no a cap altre motiu estrany. 

El butlletí ha estat i és fruit del treball de persones que en cada epoca 
i segons disponibilitats ha intentat, sense saber ara si sempre ho ha aconse
guit, estar al servei dels socis, dels quals cal remarcar que, a més de servi
dor, a la vegada n'és fill, ja que el seu contingut no és altre que allo que el 
soci aporta amb llur activitat reflectida en propostes, ressenyes, fotos; etc. en 
llur corpus publicades. El butlletí, comparant-lo amb un ésser viu, nasqué i 
va evolucionant colze a colze amb el seu pare el Centre, que tots plegats for
mem i del qual, com a progenitors responsables en tenim cura i no podem 
desentendre-se'n. Per tant, el butlletí sera el que tots junts farem que sigui: 
amb les mans brutes i escabellat o ben net i polit i amb un bon nivell d'in
formació de bona qualitat. La redacció, com ha fet i continuara fent dins les 
seves possibilitats, hi posara tot l'interes i cura necessaria, que sigui un exit 
reeixit, sera, pero, obra de tots ja que durant aquests 9 anys que manquen 
per arribar al mig miler i depassar-lo cal que en uns moments o altres no hi 
manquin les vostres col·laboracions de tot tipus. 

Gracies a tots per endavant i per molts anys! 
Redacció 



CAMPAMENT D'AZIMUT 
El passat cap de setmana del 5 i 6 de maig es va celebrar el VII Cam

pament d'Azimut i el XXXII Campament General de Catalunya, a 
Fontmartina, al Pare Natural del Montseny. 

Campament anyal d'Azimut, a Fontmartina. 
Preparatius (Foto: G. Díaz) 

Organitzat pel 
Centre Excursionis
ta de Vallirana, la 
nostra Entitat va 
assistir com en 
anys anteriors; 
aquesta ocasió amb 
una amplia repre
sentació, ja que per 
primera vegada par
ticiparen tres grups 
del Centre: Grup 
Infantil, Esplai Sar
gantana i Grup Ju
venil. 

El dissabte, 
dia 5, cap a les 
10,30 del matí ens 
varem dirigir els 

tres grups cap el campament. Al cap d'una hora i mitja de viatge arribarem 
a Fontmartina, camping de muntanya amb unes instal·lacions que oferien tots 
els serveis i que per les seves característiques manté una relació de respecte 
amb el seu entorn natural. Un cop el lloc assignat d'acampada, plantarem 
les tendes per a les trenta persones que formavem el grup. Un cop plantades, 
va comenc;:ar a ploure amb intensitat fet que va agafar desprevinguts a altres 
grups. La pluja s'allarga fins a les 8 del vespre. Un cop les tendes plantades, 
buscarem un lloc apropiat per dinar, sense mullar-nos, ja que alguns compo
nents del grup tenien gana i volien repostar forces. 

Després de di
nar i d'una estona de 
conversa i descans, 
varem anar a un 
dels porxos del cam
pament per comen
c;:ar les activitats lú
diques, jocs, canc;:ons, 
etc. En un primer 
moment cada grup 
per separat, pero pas
sats els primers mo
ments tot era un sol 
grup el que cantava, 
ballava o JUgava. 
Així practicament 
vam passar tota la 
tarda fins l'hora de 
sopar, amb una breu 

Campament anyal d'Azimut, a Fontmartina. 
Esmorzant (Foto: G. Díaz) 



parada per be
renar. Un cop 
sopats, va ar
ribar l'hora 
d'un grup 
d ' animació 
anomenat Els 
Sapastres, que 
ens van man
tenir ocupats 
fins passada 
la mitja nit, 
moment en 
que tots els . . 
nens 1 nenes 1 . . . 
n01S 1 no1es 
van ser 1nv1-
tats a anar a 
dormir, men
tre els moni
tors de tots 

Campament anyal d'Azimut, a Fontmartina. 
(Foto: R. Farriol) 

els grups mantenien una conversa distesa fins la matinada. 
El diumenge ens llevarem sobre les 8 del matí i es va preparar l'esmor

zar i els entrepans del dinar per a tots els integrants del grup del Centre. 
Durant tot el matí es van efectuar dues sortides pels voltants del cam

pament. Els més grans (amb el Grup Juvenil indos) es van dirigir cap al 
Turó de l'Home, excursió que va durar unes quatre hores. La resta de parti
cipants, els més petits, van fer una sortida d'una hora i escaig pels voltants 
del camping, a un itinerari conegut pel nom de Sot de l'Infern. 

De tornada · de les excursions, i amb el temor que la sit uació del temps 
ens portés alguna sorpresa en forma de pluja, vam recollir les tendes i el ma
terial utilitzat a l'acampada. 

Cap a les 2 de la tarda va arribar un dels millors moments del campa
ment, ja que vam ser recompensats amb un bon dinar, preparat en viu i en 
directe. Per tots aquells que no van assistir, a continuació us detallem el que 
ens va estar servit: 

Amanida, paella (va repetir tothom qui va voler) i de postre un gelat, 
tot amb begudes variades pels més petits i amb una petita ampolla de vi pels 
monitors; més tard van repartir llaminadures pels més menuts i cafe pels 
grans . 

Cap a dos quarts de cinc tornem amb l'autocar a Castellar. després d'un 
cap de setmana a la natura i d'exemple de convivencia entre tots els nens 1 
monitors del grup. 

Un cop explicada !'experiencia, de manera breu, volem aprofitar aques
tes línies per felicitar al Centre Excursionista de Vallirana per l'exceH ent 
organització del campament i agrair als monitors del Grup Infantil, Esplai 
Sargantana i Grup Juvenil del Centre Excursionista de Castellar la eva col·la
boració i bon fer durant !'acampada. 

Des d'aquesta vocalia esperem que el proper ca mpament sigui amb la 
mateixa participació o si pot ser encara millor que la d'aquest any. 

Vocalia Grup Infantil 



LA CATALUNYA DE LA TRAMUNTANA 

Amb una mitjana d'assisttmcia de 43 persones per etapa, la Ruta dels 
Pa"isos Catalans, després de vuit etapes, es troba a l'alc;ada de Torroella de 
Montgrí. Fins ara hem recorregut la Catalunya de la Tramuntana -un pa
rell d'etapes ens ho han deixat ben pales-. El nostre itinerari va comenc;ar 
al límit nord del país, en el Pas de Salses, dominat per la monumental for
tificació del castell de Salses, al qual vam fer-li una esplendida visita comen
tada. De les dues bandes de l'aresta dels Pirineus, les dues petites planes 
catalanes, l'Emporda i el Rosselló, són dos veritables pai:sos bessons, a causa 
de dos enfonsaments paral·lels, en el lloc on les fosses profundes mediterra
nies han topat amb els plegaments pirinencs; estan separades per una estre
ta cresta de roques pissarrenques que sobresurt entre les dues fosses i forma 
els massissos abruptes i sinuosos de l'Albera i la serra de Roda (671 m) dels 
quals n'hem recorregut una part. 

Fent camí cap 
al sud hem trobat el 
golf del Baix Empar
da que ha estat con
querit al mar i 
transformat en pla
na pels al·luvions de 
tres petits riuets pi
rinencs, irregulars i 
treballadors: Muga, 
Ter i Fluvia; al seu 
torn, el golf del Baix 
Rosselló, al nord, ha 
estat omplert per 
tres altres riuets 
dels Pirineus, no 
menys actius: Tec, Cala Jóncols (Foto: C. Serrats) 

Tet i Aglí. En el curs dels rebliments al·luvials, unes petites illes han estat 
lligades al continent pels al ·luvions com és ara l'aspra muntanya calcaria del 
Montgrí, a l'Emporda, totalment clivellada de coves i que acaba formant una 
punta en el mar: són les illes Medes. Al Rosselló, el turó on s'eleva la vella 
ciutat episcopal d'Elna és també una antiga illa enganxada al continent pels 
al·luvions. Els rius acabaven abans en estuaris, pero han estat més o menys 
tancats per bancs de sorra litorals, que formen barreres rectilínies de dunes, 
les sorres, darrera les quals hi ha aigües salabroses i entollades, envoltades 
de terrenys salats, les salanques; encara resten estanys, els de Salses i Ca
net al Rosselló, i els de Castelló d'Empúries -els magnífics aiguamolls de 
l'Emporda que hem pogut recórrer en la millar epoca- Bellcaire i Pals a 
l'Emporda. 

El clima d'aquestes dues planes també és identic, com llur sol i llur 
relleu: temperatures elevades, hiverns agradables, molt rarament alguna ge
lada, pero amb la violencia d'un vent que ve de la muntanya, la freqüencia 
del qual (vuitanta dies de mitjana a l'any) ha fet que els geografs catalans 
parlessin, efectivament, de la Catalunya de la Tramuntana. Aquests vents són 



un perill constant i contribueixen a la sequera d'aquestes dues planes, on les 
pluges són minses i apareixen principalment a la tardar. 

A ran de mar, vers al nord, hi ha grans platges, des de Barcares fins a 
Canet, Sant Cebria, Argelers ... de trist record per als refugiats catalans que 
van haver d'exiliar-se. Seguint la costa hem arribat a Cotlliure, Cervera i 
Portbou. Encavallats damunt la frontera imposada per Franc;a i Espanya, el 
Rosselló i l'Emporda, són dues comarques plenes de remarcables riqueses 
artístiques -de les quals n'hem visitat algunes: Sant Pere de Rodes, Castelló 
d'Empúries ... - i ambdues formen una excel-lent porta d'entrada al nostre 
país, venint del nord, a l'ombra dels Pirineus. 

Després de caminar per aquestes planes, ens disposem a recórrer els ca
mins de ronda de la Costa Brava, plena de cales i de racons encara impressio
nants. No cal dir que aquesta Ruta dels Pai:sos Catalans ens esta donant l'opor
tunitat, gairebé sense adonar-nos-en, de copsar la bellesa d'un país que se'ns 
apareix íntegre, únic i divers d'una banda a l'altra, la qual cosa ens permet 
de gaudir-ne amb un esperit de convivencia i de comunicació, que potencia 
les relacions humanes dins del nostre recentment creat Grup de Senders. 

Grup de Senders 

ELS DE L'ESQUÍ TAMBÉ HI VOLEM SER 
El Grup d'Esquí també vol celebrar aquests 400 números del nostre but

lletí, dones com a membres d'aquesta entitat que tant ens estimem, aquesta 
xifra representa una maduresa i una consolidació que glossar-la esta fora de 
la capacitat i les pretensions d'aquestes ratlles. 

El que sí que ens agradaría fer és un breu repas als inicis de l'actual 
grup d'esquí tal com ha estat reflectida en el butlletí. 

En el número 240 (desembre de 1986) apareix un breu escrit en el qual 
es convocava una reunió per veure si hi havia gent interessada a tirar enda
vant un grup d'esquí. Era un escrit més aviat tímid i potser sense gaire 
empenta, atesa la inexperiencüi dels promotors en aquests temes i de la qual 
eren plenament conscients. També el dibuix de la portada desitjant el Bon 
Nadal es va valer relacionar amb l'esquí. 

La convocatoria de la reunió va tenir un exit notable i es va constatar 
que es podía tirar endavant l'organització de les primeres sortides; aixo va 
quedar reflectit en una breu nota publicada al butlletí del mes següent. 

Aquell hivern va ser de molt poca neu, cosa que va provocar l'ajorna
ment de la primera sortida, que al final es va fer el dia 25 de febrer a !'esta
ció d'Err Puigmal. L'autocar anava ple i fins i tot algú es va quedar sense 
plac;a. Aquell mateix dia la sortida va coincidir amb una tractorada a les 
carreteres, motiu pel qual vam arribar tard a les pistes i el retorn a Caste
llar també va ser molt feixuc i arribant tardíssim. Aixo va fer témer als vocals 
que a les properes sortides potser no s'hi apuntaría prou gent i hi haurien 
problemes per omplir l'autocar; afortunadament no va ser així i encara es van 
poder fer tres sortides més a l'estació de Porté-Puymorens. 

En el butlletí número 245 (maig de 1987) es va publicar un e crit en el 
qual el vocal feia balanc; de la temporada i semblava que, després d'aquests 
primers passos, el grup comenc;ava: a caminar amb més fermesa , dones ja es 
parlava del proper curset. 



Al butlletí del desembre d'aquell mateix any es convocava una reumo 
per acabar de planificar les sortides d'aquella temporada. També es fei!l sa
ber que el Centre s'havia adherit a la Federació Catalana d'Esports d'Hivern. 

En el següent butlletí s'anunciava el calendari de les sortides, que se
rien cada 15 dies a La Molina o Port del Comte. Altre cop la manca de neu 
va portar problemes, de manera que no es va poder complir el calendari pre
vist inicialment i les sortides es van fer a l'estació andorrana de Pal, la qual 
a partir de llavors ha estat triada per realitzar les 4 sortides que formen el 
curset actualment, ates que és un lloc que ens assegura bastant la neu, el 
preu és raonable i, a més, quan s'ha intentat anar a algun altre lloc, !'expe
riencia no ha estat del tot positiva. 

Entre aquests primers cursets i els que fem ara hi ha algunes diferen
cies notables; per exemple, quan es va comen<;ar era en diumenge i ara ho 
hem passat al dissabte a fi de trobar menys gent a les pistes i a la carretera; 
ara les sortides són seguides ja que de cara a l'aprenentatge és millor. Tam
bé la feina que representava les inscripcions de cada sortida s'ha unificat en 
un sol cop de manera que és més comode per als assistents i per als organit
zadors. El que no ha canviat gens són les ganes de disfrutar i passar-nos-ho 
el maxim de bé a la neu, i l'enlla<; entre els vocals que preparem les sortides 
i els que hi assisteixen, el qual evidentment segueix sent, i que per molt anys, 
el nostre butlletí. 

Vocals d 'E squí 

PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 

J u ny 2001 Activ itat 

2, dissabte Excursió petits i mitjans 
2 i 3 Ascensió al Mont Perdut 
2 i 3 Acampada grans i juvenil 

3, diumenge Excursió a El Taga 
3, diumenge Excursió al Santuari de Cabrera 
3, diumenge De Torroella de Montgrí a Begur 
8, divendres Reunió per programació d'activitats 
9, dissabte Tallers d'escalada 

10, diumenge Matinal a ·la Serra de l'Obac 
16, dissabte Dinar de fi de temporada 
16, dissabte Festa fi de curs 
17, diumenge Travessa de la Carena dels Emprius 
17, diumenge Travessa matinal del Montseny 
17, diumenge De Begur a Palamós 
23, dissabte Fí termini presentació fotog. Concurs 
23 i 24 Excursió d'alta muntanya a Andorra 
26, dissabte Veredicte concurs fotografia 
30 i 117 Acampada a la Vall de Sant Aniol 
1 de juliol Excursió d'alta muntanya . Vall d'Eina 
1 de juliol De Palamós a Sant Feliu de Guíxols 

Més informació a: 

Esplai Sargantana 
Grup Les Dues Traces 
Esplai Sargantana 
Grup Infantil 
Grup Anar-hi Anant 
Grup de Senders 
Grup de Muntanya 
Esplai Sargantana 
Grup de Muntanya 
Grup Les Dues Traces 
Esplai Sargantana 
Grup Infantil 
Grup de Muntanya 
Grup de Senders 
Grup de Fotografia 
Grup de Muntanya 
Grup de Fotografia 
Grup Infantil 
Grup de Muntanya 
Grup de Senders 



TENIM NOTÍCIA DE ... 
Dia 1: Xampanyada al Pirineu (Olot). Dies 2/3: Caminada pop. Premia

Montserrat; Ruta d'en Serrallonga. Dia 3: Caminada Sant Julia-Puiglagulla; 
Caminada Popular de Puigcerda i Sant Feliu de Codines; Caminada Reus
Prades-Reus. Dies 9/10: Travessia Nocturna Fredes-Paüls. Dia 10: Camí Vora 
Ges; Caminada Popular de Cardona i La Pobla de Lillet; Travessa del Ripo
lles; Pujada a Miramar; Marxa Berga-Rasos-Berga. Dies 16/17: Camins de 
Transhumancia i Marxa del Cap de Creus. Dia 22: Flama del Canigó. Dia 
30: Caminades Nocturnes de Puigreig i Sallent. Dia 1 de juliol: Marxa Excta. 
de l'Aplec de Sant Pere d'Aüira. 

ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES DE JUNY 

GRUP INFANTIL 
• Dia 3: El Taga. Sortida de tot el dia. Marxarem a les 7 h. del Centre 

en cotxes. Porteu dinar. Vocal: Joan Sans, telefon 93 714 76 88. 
• Dia 17: Travessa de la Carena deis Emprius. Sortida matinal en 

cotxes. Sortirem a les 8h. del Centre. Vocal: Ricard Canturri, telefon 
93 714 25 54. 

• Dies 30/6 i 117: Acampada a la Vall de Sant Aniol. Sortida de cap 
de setmana. Per a més informació, hora de sortida i reserves dirigiu-vos a en 
Joan Sans, telefon 93 714 50 20. 

GRUP DE MUNTANYA 
• Dia 8: Reunió per a procedir a fer la programació de les acti

vitats a desenvolupar durant el tercer trimestre del 2001. En el decurs de la 
trabada s'informara dels detalls i de les característiques de la travessa d'alta 
muntanya d'estiu d'enguany. A un quart d'onze del vespre, al local social. 
Oberta a tothom qui vulgui col·laborar i participar. 

• Dia 10: Matinal a la Serra de l'Obac (Font dels Confits). Des
pla<;ament en cotxes fins al km. 12,300 Ctra. Matadepera a Mura. Itinerari: 
Els Xiprers, font de l'Hort, El Castellar, font Freda, Avene del Tortosí, Avene 
de la Brega, font dels Confits, La Castanyera, Pla de Serrallonga, Els Deba
nadors, La Coma d'en Vila, coll de Boix, Carena de la Castanyera, coll de 
Garganta, Els Xiprers . Hora de sortida: 7,30 del local del CEC. Rores de 
marxa: 4. Desnivells: 450 m aprox. Retorn a les 13,30 aprox. Vocal: R. Vila, 
telefon 93 714 57 77. 

• Dia 17: Travessa matinal del Montseny ((Desnivell 3.000». Sorti
da d'entrenament. Itinerari: Montseny (540 m), corral d'en Rovira, corral d'en 
Deumal, coll Sesbasses, turó de l'Home (l. 706 m), les Agudes (l. 703 m), els 
Castellets, Sant Mar<;al, coll Pregon, Matagalls (1.698 m), coll Formic. Des
nivells: 1.838 m. pujada i 1.233 m. baixada. Distancia: 30 km aprox. Rores 
de camí: 7 aprox. Retorn a Castellar previst cap a les 2 de la tarda. Excursió 
bastant dura. Despla<;ament en cotxes particulars. Vocal: Jaume Torrens, 
telefon 93 714 55 42. 

• Dies 23 i 24: Excursió d'alta muntanya a Andorra (Pies de l'Es
tanyó i de Casamanya). El dissabte a la tarda es fara el despla<;ament vers 



Andorra. Itinerari del diumenge: coll d'Ordino, pies de Casamanya (2 . 702 i 
2. 709 m), coll d'Arenes, pie de l'Estanyó (2.912 m) i da vallada. Desnivells: 1.111 
m. de pujada i de baixada. Rores de camí efectiu: 5 i mitja. Els cims de 
Casamanya són dos bells miradors, molt freqüentats per la seva relativa fa
cilitat d'accés. La ruta vers el coll d'Arenes ja no és tan senzill, pero permet 
enlla<;ar amb el majestuós pie de l'Estanyó que, segons Soubiron, és «le vrai 
monarque des cimes andorranes». És a dir, el mirador d'Andorra perque és 
l'únic de gran altitud situat enmig de les valls. Despla<;ament en cotxes par
ticulars. Vocal: Jaume Torrens, telefon 93 714 55 42. 

• Dia 1 de juliol: Excursió d'alta rnuntanya a la vall d'Eina. Itine
rari: Estació d'esquí d'Eina, pla de l'Orri, pla de la Beguda, coll d'Eina o de 
Núria, pie d'Eina (2. 786 m), coll de torre d'Eina, Torre d'Eina (2.850 m), pie 
de Cambresdase (2. 711 m), estació d'esquí d'Eina. Desnivells: 1.150 m. de 
pujada i de baixada. Rores de camí efectiu: 6 aprox. La vall d'Eina és una 
coma d'origen glacial famosa per la seva excepcional riquesa botanica. El nostre 
recorregut la remunta de nord a sud i, un cop a la seva cap<;alera, la segueix 
en paral-lel passant pels cims de Torre d'Eina i Cambradase, a cavall entre 
les valls d'Eina i la coma de Planes, amb visió espectacular damunt de la 
Torre d'en Xillen i del magnífic pie del Boc. És una excursió de tot el dia, i 
per tant, cal portar menjar i beguda per a tota la jornada. Despla¡;ament en 
cotxes particulars. Vocal: Jaume Torrens, telefon 93 714 55 42. 

GRUP ANAR-RI ANANT 
• Dia 3 de juny: Sortida de tot el di a a l'errnita de Cabrera 

(Collsacabra). Els detalls els trobareu en el butlletí anterior. En són vocals 
J. M. Biosca i M. C. Costa. Telefon 93 714 62 63. 

·El proper dia 14 de seternbre del 2001 a les deu del vespre al local 
social es fara la reunió preparatoria de les excursions de la primera part de 
la temporada 2001-02. 

GRUP DE SENDERS 
Ruta dels Pai·sos Catalans 
• Dia 3: Torroella de Montgrí - Begur, de 21,9 km. 
• Dia 17: Begur-Palarnós, de 23,1 km. 
• Dia 1 de juliol: Palarnós-Sant Feliu de Guíxols, de 16,9 km. 
Per a més informació adreceu-vos al vocal R. Falcó, telefon 93 714 60 70. 

GRUP LES DUES TRACES. Esquí de rnuntanya al teu abast. 
• Dies 2 i 3 de juny: Mont Perdut (3.355 m), a la vall d'Ordesa. 
• Dia 16: Dinar de fi de temporada. 
Per a qualsevol informació poseu-vos en contacte amb Pere Estapé, tele

fon 93 714 85 84. 

GRUP DE FOTOGRAFIA 
• Us recordem que el tema del segon trimestre del 168. Concurs Anual 

de Fotografia és SENYALS VIALS. 
El divendres 23 de juny s'acaba el termini per a presentar les fotogra

fies. Les corresponents cartolines les podeu passar a recollir al local social, 
els divendres a partir de les 22h. El veredicte públic sera el dimarts dia 26 a 



les lüh. de la nit a carrec de membres del De
partament de Fotografia de les Agrupacions 
Narcís Giralt. Tots els participants esteu con
vidats a assistir-hi. 

Tenim notícia de diferents concursos que 
es celebren arreu de Catalunya. El XXIIe. 
Concurs Estatal de Fotografia, Trofeu «Dolmen 
de Bronze» de Martorelles, 2on. Concurs Foto
grafic, «Trofeu Pere Gaspar» de Sant Andreu 
i el XXIIe. Concurs de Fotografia de Sant Joan 
les Fonts. Per a més informació us podeu adre
<;ar als vocals del Grup de Fotografia. 

ESPLAI SARGANTANA 
• Dia 2: Excursió de tot el dia de pe

tits i mitjans 
• Dies 2 i 3: Acampada de cap de set

mana dels grans i grup juvenil. 
• Dia 9: Sortida de tot el dia per a fer 

tallers d'escalada. · 
• Dia 16: Festa de fi de curs de fesplai. 

Foto més premiada primer 
trimestre del concurs anyal; 

n'és l'autor Raül Esteve 

NOTICIARI DEL CENTRE 

CANVIS A LA JUNTA 
Amb motiu d'haver-se creat el Grup de Senderisme, la Junta es com

plau en fer avinent als socis que, fent ús de les seves facultats estatutaries, 
ha anomenat vocal de Junta en representació de l'esmentat grup a Maria 
Carme Lleixa Masagué. D'aquesta incorporació la Junta en donara compte a 

Millares al local: s'han posat coixins als seients 
de la grada (Foto: J. M. C. Sola) 

la corresponent 
Assemblea a la 
que en donara 
la ratificació. 
D'altra banda 
la Junta, una 
vegada assa
bentada dels se
riosos motius 
que la motiven, 
ha acceptat la 
dimissió del vo
cal Daniel Sa
grera i Rius, al 
qual la Junta 
agraeix els seus 
anys de dedica
ció. 



EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DEL MES D'ABRIL 

EXCURSIONISME 
Grup Infantil. -Dia 8: Un vol pels Cortins; Al. i An. Canturri, M. 

Diaz, X. i S. Alavedra, A. i J. Rovira, G. i M. Muntada. - Día 22: Gorgs de 
Gallifa; Ar. Vilatersana, A. i J. Sans, M. Diaz, X. i S. Alavedra, Al. i An. 
Canturri, A. i J. Rovira. 

Entorns de Castellar. - Día 8: III sortida del minicicle «El Ripoll 
com a pretext» El torrent de la vall d'Horta: J . Clot, M. C. Costa, J. Font, 
E. Guardia, P. Galí, J. Girbau, J. Mañosa, A. Martí, M. A. Massaguer, J. 
Serra, L. Vila acompanyats dels vocals R. Carné i Francesc. Les Marines, 
coll de Palomeres, torrent del Borrell, canal i ermita Santa Agnes, Morral 
del Drac, font Flavia, canal de la Ravella, coll Gavatx, pedra d'Áliga, serra 
del Bon Aire, coll de Palomeres i urban. Les Marines; J. Torrens. - Día 12: 
Castellar, Drecera de Cadafalc, can Cadafalc, Coll Monner, font dels Horts 
de coll Monner, font d'en Josep Sors, font del Solell, font de la Bardissa, Els 
Tres Pins, Torrent Mal, La Cadena, can Canyelles i Castellar; P. Cardona, 
F. Homs i J. Martí. Deu. -Día 22: Les Marines, pi de les Quatre Besses, 
Pinassa de la Vinya Vella, Castellassa del Dalmau, font de Neda, Riera del 
Dalmau, Pinassa del Dalmau, font del Daví, El Daví, El Borrell, Coll de 
Palomeres, Les Marines; E. Bravo, C. Valverde, P. Valverde, T. Mañosa, J. 

Les Agudes. Cicle Montseny (XL) (Foto Joan Muntada) 



Roura, F. Soto, J. Torrens i R. Vila. -Dia 29: III Itiner ari de le fonts 
del Rodal: mina del Tintorer, font de les Clivelle . ínia de can Quer. mina 
de can Faixero, font de can Torrents, font d'en J . Buxó. font del nglar, font 
de la Clota, font del Ca<;ador, mina de can Sa n tpere. mina de forn de can 
Santpere; E. Bravo, M. Llonch, M. Torrents, D. Lajarín, I. ~Iarú. J .. I. ~1artí, 
M. Manyalich, T. Mañosa, M. Parera, F. Soto, V. Soto, J . Torrens. P. Cardona 
i R. Vila. 

Altres excursions. -Dia 13: Camí ramader : Ctra. Granera, el 
Pujolet, coll de Sant Fruitós, la Ginebreda, la Fabrega, la Casa . ·ova del Prat, 
el Clapers i retorn; R. Vila i J. Torrens. -Dia 14: Camí ramader: Ctra. a 
Collsuspina, el Massot, el Clapers i retorn. Prospecció amb cotxe ver el Massot, 
ruta vers el Gaí i la Torre de Casanova; J. Torrens. -Dia 15: ila sar de 
Dalt, urbanitz. El Sant Crist, Mont Cabrer i retorn; A. M. Palleja i J . M. 
Torras. -Día 16: Camí ramader: La Creu Vermella, •les Cases de Ferrerons, 
la Torre de la Casa Nova, el Gaí i el Massot; T. Mañosa, J . Roura, R. Vila i 
J. Torrens. -Dia 26: Sant Salvador de les Espases ; G. Fon tan e t , E. 
Camprobí, J. Carbó, V. Gandia, J. Gilí i M. Germa. -Dia 29: Coll d'Estena
lles a la Mola: X. Almar, P. Antonell, J. M. Biosca, P. Bueno, J . Bruix, P. 
Carreras, M. Casas, J. Clot, M. C. Costa, P. Galí, N. López, J . Mañosa, M. 
Martín, O. Miró, X. Rodríguez, J. Sans, A. Serra acompanyats dels vocals M. 
Cos i J. R. Recorda. 

CAMINADES I MARXES 
Dia 1: Els Cinc Cims, dades de participació: Total inscrits : 402; no 

sortits: 19; sortits: 383; retirats: 41; total classificats: 342. Socis del Centre: 
22; Socis del Centre d'altres poblacions: 5. Participants castellarencs no so
cis: 24. Participant més vetera: Josep M. Torras, soci del Centre. Dia 8: XII 
Travessa Castellar-Montserrat; que finalitzaren tots els 71 participants, 
que incloi:a el vocal, Josep Casajuana. XVII Caminada popular de Puig-reig; 
M. Germa i J. M. Torras. -Dia 13: VII Camin. popular de Cal Bassacs a 
Gironella; M. Germa i J. M. Torras. -Dia 14: IX Caminada popular de la 
Vall de Lord, a Sant Lloren<; dels Piteus, amb ascensió al Cap de Bal<;; I. 
Cabedo, M. Germa, J. Oller i J. M. Torras. -Día 16: XI Caminada popular 
de Monistrol de Calders; M. Germa i J. M. Torras. -Día 22: XVII Cami
nada popular de Sallent, amb ascensió al Montcogul; M. Germa i J. M. 
Torras. -Día 29: VIII Caminada popular de Sant Feliu Sasserra; A. M. 
Palleja, M. Germa i J. M. Torras. 

ESQUÍ 
Dia 4: Esquí a Pas de la Casa-Grau Roig (Andorra); P . Cardona, A. 

Casals, J. Llinares, R. Marcet, J. M. Mérida i J. Sola. -Dies 7 i 9: Esquí a 
Boí Taüll Resort (Alta Ribagor<;a); P. Cardona, A. Ribalta i J. Ribalta. 

ALTRES ACTIVITATS 
Día 1: Escombra de Els Cinc Cims, des de Castellar a Sant Lloren<;; 

A. Palleja, I. Cabedo, P. Carreras i M. Germa. -Dia 20: Treballs de prospec
ció de les fonts del terme de Castellar, zona del Pla del Castell i Molí d'en 
Busquets; P. Cardona, J. Sors i R. Vila. -Dia 27: Desbrossar camí de la font 
d'en Josep Buxó; P. Cardona, J. Sors i R. Vila. 
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S'ha fet molt de camí per part de 

tots . A la Caixa de Sabadell ens 

enorgullim de participar des de fa 

139 anys a la vida activa del país fent 

camí en el servei a la comunitat. 

Al seu servei a: 

L'excursionisme és, a 

casa nostra, una 

tradició arrelada . Les 

entitats excursionistes 

com el Centre 

Excursionista de 

Castellar tenen un lloc 

important dintre la 

nostra societat perqué 

reflecteixen una 

manera d'entendre les 

relacions entre 

persones. 

Cra. Sentmenat, 38 
Tel. 714 49 98 Q Caixa de Sabadell 
Barcelona, 46 
Te1.7146411 
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