


CURS D'ESCALADA EN ROCA 

El passat 23 de 
maig es va iniciar el 
curs d'escalada en roca 
organitzat pel CEC, la 
Veguería del Valles i la 
FEEC amb l'objectiu 
d'adquirir coneixements 
d ' iniciació en aquesta 
modalitat de muntanya . 

El curs consistía 
en 4 classes teoriques 
als locals del CEC i 4 
classes practiques amb 
sortides al Garraf, 
Montserrat i Vilanova 
de Meia. 

Pel que fa a les sessions teoriques es va parlar del material i equip que 
s'utilitza per escalar en roca, tecniques de seguretat i de progressió, entre
nament i escalfament per escalar i finalment , l'última va ser de ressenyes i 
graduacions en el món de l'escalada. 

Tates elles van servir per aprendre i entendre el sentit d'escalar amb 
seguretat i autonomia. 

Les practiques ens van permetre experimentar el que havíem apres a 
les classes teoriques de manera progressiva a les parets de Penya Ginesta 
(Garraf) on els instructors van poder veure el nostre nivell a l'hora de mou
re 'ns i escalar les diverses vies que ens oferia aquell indret, a la Gorra Ma
rinera (Montserrat) on vam poder aplicar ja les tecniques a l'hora d'assegu
rar-nos a la paret (muntar reunions, mosquetonejar, etc.), al contrafort de la 
Roca dels Ares (Vilanova de Meia) i finalment al Gorro Frigi (Montserrat) on 
vam fer el cim. 

Entre aquestes anades i vingudes, tibades amunt, crits , rialles , caigu
des (i més!) hem descobert tot un món de sensacions. 

Ah! El bon rotllo que hem tingut tates i tots plegats mai no ha faltat. 1 
sort n'hem tingut de la paciencia i vocació que ens han mostrat els monitors 
en tot moment. Esperem poder gaudir de nous cursos de muntanya més en
davant. Creiem que val la pena . 

Núria Gili i set cursetistes més 

ESCOLA DE MUNTANYA 
Durant el passat mes de marr;: es va realitzar al nostre Centre, la sega

na Escala de Muntanya per a joves entre 12 i 16 anys d'edat, en la que n'hi 
participaren vuit . L'escola serveix per introduir-se en aquest món des de di
verses modalitats i poder escollir la que t'agradi més o bé decidir-se a practi
car-les tates. 

El primer cap de setmana (3 i 4 de mar<;) es van realitzar les sortides 
d'espeleologia. El dissabte es va anar a la zona de les Pedritxes per comenc;ar 



a familiaritzar-se amb 
e l material (que no és 
poc) i practicar les tec
niques d'espeleologia en 
un espai obert i facil 
per iniciar-se . I el diu
menge la sortida va ser 
a l'avenc del Llest situ
at a la Serra de l'Obac 
on ja d'una forma més 
autonoma, pero sempre 
sota la supervisió dels 
monitors, es va realit-

• zar el descens a l'avenc. 
El següent cap de 

setmana (10 i 11 de 
marc;) la sortida va ser cap a la neu a la zona d'Ulldeter. Durant el matí del 
dissabte es van realitzar practiques de caiguda i frenada amb el piolet i la 
tarda del dissabte va ser de «panxing» en el refugi. Diumenge al matí, es va 
es morzar ben d'hora per comenc;:ar l'ascensió amb raquetes al pie de Bas ti
ments (2.87 4 m). Alla a les 11'30h tothom esta va al cim gaudint del paisat
ge que ens oferia el lloc i el magnífic dia que va fer. 

No podia faltar , és clar, una sortida d'escalada que es va realitzar el 
diumenge 18 de marc;: a Montserrat. La zona escollida va ser la Gorra Mari
nera on es van realitzar tres vies d'escalada. Es va aprendre a assegurar els 
companys i, evidentment, a moure's per la paret. 

Finalment, els dies 14 i 15 de marc;: van servir per coneixer una mica 
més la zona de Sant Llorenc;: del Munt practicant senderisme. La sortida va 
ser dissabte al matí ben d'hora comenc;:ant al Pont de la Roca per acabar al 
vespre amb un bon sopar dalt la Mola amb alguns dels monitors que havien 
participat en l'organització i realització de l'escola de muntanya. El lloc esco
llit per fer el vivac va ser l'ermita de Santa Agnes , on, curiosament, es va 
poder gaudir d'una bona estona de guitarra fins que va arribar l'hora de dor
mir. L'endema al matí 
es va fer una nova ex
cursw passant pel 
camí de la Senyora, la 
Canal de l'Elefant, la 
Castellassa fins arri
bar al Pla del Girbau. 

Tots els nois i 
noies van demostrar el 
seu interes al llarg de 
les activitats progra
mades i van expressar 
les seves ganes de tor
nar-hi en properes edi
cions. 

Helena Costa 

... 



COMENTARI A UNA SORTIDA 

El dia 20 de maig vam agafar el tren per anar fins a la vila de Cente
lles, població on cada diumenge hi ha mercat. Iniciarem el camí a peu pri
mer per una carretera fins arribar a l'inici d'un camí envoltat de camps de 
blat; pujant poguérem veure dues pedreres molt grans. 

Després d'una estona a rribarem a una granja i preguntarem pel castell 
de Centelles. Fórem informats per un senyor que, si volíem, podíem anar a 
un mirador. Més amunt varem triar: si el mirador o el castell; decidírem que 
els dos llocs! Arribarem primer al mirador; era molt bonic, feia una mica de 
vertígen ja que teníem Centelles sota els peus. Vam reposar cinc minutets i 
prosseguírem camí amunt fins a veure part del castell. La veritat és que era 
molt bonic, es mereix una visita . Pujarem unes escales per arribar al que 
era antigament el castell, les runes del qual conserven encara algunes parets 
intactes. 

Al cap d'una estona de jugar es decidí treure la teca; pero quin no seria 
l'ensurt de l'Alícia «gran» quan una de les sargantanes que per allí ronden 
per poc se li cruspeix el seu plat! Al final, pero, tot va anar bé. Acabat el 
dinar, varem jugar una estona per, finalment, emprendre el camí sense com
plicacions fins l'estació del tren. 

I ara us diem: fins la propera! 

Georgina Muntada, del Grup Infantil 

PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 

Juliol 2001 

1, diumenge 
8, diumenge 

14 i 15 
15, diumenge 
20 al 29 
22, diumenge 
28 i 29 

Agost 2001 

4 i 5 

19 al 25 
25 al 31 
14 de setembre 

Activitat 

Palamós - Sant Feliu de Guíxols 
Excursió d'alta muntanya 
a la Cerdanya 
Ascensió als Encantats 
Sant Feliu de Guíxols - Tossa de Mar 
Campaments a Montagut 
Travessa Núria - Toes 
Ascensió al Mont Valier 

Activitat 

Ascensió al Puigpedrós de Lanós 
i Coma d'Or 
Travessa d'Estiu 
Travessa Castellar - Pica d'Estats 
Reunió preparatoria activitats 

Més informació a: 

Grup de Senders 

Grup de Muntanya 
Grup de Muntanya 
Grup de Senders 
Esplai Sargantana 
Grup de Muntanya 
Grup de Muntanya 

Més informació a: 

Grup de Muntanya 
Grup de Muntanya 
Grup de Senders 
Grup Anar-hi Anant 



TENIM NOTÍ CIA DE ... 

JULIOL. Dia 1: Ruta dels Contrabandistes; Caminada popular de Vilada; 
Marxa/Aplec de Sant Pere d'Aüira; Ral·li d'Alta Muntanya de Montgarri. Dia 
7: Caminada nocturna de Prats de Llw;anes ; de Sant Vicenc; de Castellet; 
d'Amer i de Moia. Dies 7 i 8: XI Marxa de Resistencia d'Alta Muntanya Núria
Queralt. Dia 8: Caminada popular del Port del Comte. Dia 14: Ruta dels Ban
dolers; Caminada nocturna de Sant Feliu Sasserra. Dia 15: Ral·li d'Alta Mun
tanya de Núria. Dia 21: Caminada popular nocturna de Sant Vicenc; dels Horts 
i de Sant Feliu de Guíxols. Dia 22: XIV Caminada popular de Gosol; Ral·li 
d'Alta Muntanya als Bessiberris. 

AGOST. Dia 4: Caminada a la llum de la Lluna; Pujada nocturna a la 
Mola de Colldejou. Dia 5: Caminada popular de Saldes; XIV Pujada al Port 
de Salau (Cercle d'Afrairement Occitano-Catalan). Dia 11: Caminada dels Bons 
Bornes, a Bellver. Dia 12: XXI Caminada al Moianes. Dies 18 i 19: Camina
da popular nocturna dels Arriers . Dia 24: X Caminada nocturna de Santa Eu
genia. Dia 25: Caminada nocturna de la Valldan. Dia 26: XXII Caminada de 
Festa Major de Taradell. Dia 2/9: Caminada popular de Calders. Dia 3/9: XIV 
Caminada Festa Major de Sant Hipolit de Voltrega. 

ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MESOS DE JULIOL I AGOST 

GRUP DE MUNTANYA 
JULIOL 

• Dia 8: Excursió d 'alta muntanya a la Cerdanya. Itinerari: Cal Jan 
de la Llosa (1.570 m) , prat Xuixira. cabana dels Esparvers , portella Blanc ;:¡ 

Panorama deis Encantats des de l'Estany de Sant Maurici 



d'Andorra (2.517 m) , pies d'en Valira (2.822 i 2.816 m) , portella d'en Galt, 
pie d'en Gait (2 .774 m) , portella de Joan Antoni (2.676 m), cabana dels Es
parvers i Cal Jan de la Llosa. Desnivells: 1.350 m de pujada i de baixada. 
Rores de camí efectiu: 7 aprox. El pie d'Envalira disfruta d'un gran panora
ma sobre el circ d'Envalira i dels Pessons. El pie Negre, bessó de l'anterior, 
té millor vista local damunt del naixement de l'Arieja i junt amb la seva im
pressionant paret nord, una fina aresta es desplega formant la partió entre 
l'Arieja i l'Envalira. Cal portar menjar i beguda per a tota la jornada. Des
plavament en cotxes particulars . Vocal: Jaume Torrens, tel. 93,714,55,42. 

· Dies 14 i 15: Excursió d'alta muntanya al Pallars Sobira. As
censió als Encantats. Dissabte, sortida a la tarda vers Espot on es pernoc
tara. Diumenge: Itinerari: Aparcament Pare Sant Maurici (1.750 m) , refugi 
E. Mallafré, valleta Seca, coll dels Encantats, els Encantats (2.747 m). Dava
llada pel mateix trajecte. En el cim es procedira a fer les habituals tasques 
de manteniment de la placa col·locada el 18 de juliol de 1976, que recorda 
l'accident de muntanya sofert pels amics Enriqueta Coll i Vicen9 Daviu. En
guany, dones , s'acompleix el XXVe aniversari d'aquell esdeveniment. Desni
vells: 1.000 m de pujada i baixada. Rores de camí efectiu: 5. Trajecte sense 
dificultats llevat d'un curt tram, d'ascensió facil, pero que es desenvolupa en 
un indret perillós. Despla9ament en cotxes particulars. Vocal: Jaume Torrens, 
tel. 93,714,55,42 (Si es vol dormir a un hostal, cal fer la reserva de places 
amb la maxima antel·lació possible). 

· Dia 22: Travessa d'alta muntanya Núria - Toes . Itinerari: Núria 
(1.960 m) , coll de Noucreus (2.796 m) , coll de Caran9a (2.725 m) , estanY Bhw 
de Caran9a, estany 
Negre , estany Gran 
de Caran9a o de les 
Truites (2 .264 m) , 
refugi del ras de 
Caran9a, balma de la 
Balmera, l'Avellano
sa, gorges de 
Caran9a, aparcament 
de Toes (850 m). 
Desnivells: de pujada 
836 m i de baixada 
1.946 m. Rores efec
tives de camí: 7 
aprox. La travessa 
Núria-Toes és un re
corregut classic i 
llarg, pero d'una cap
tivadora bellesa, car, 

El Mont Valier pel seu vessant ESE 

a més de discórrer per l'antiga coma glacial, amb els seus cims i estanys, el 
trajecte per la part baixa de la vall és una delícia per a la vista. Desplava
ment en autocar vers Ribes de Fresser i tren cremallera fins a Núria. Places 
limitades . Preu: Cremallera Ribes/Núria: 1.375 (tarja FEEC 10% dte.). Auto
car: Entre 2.200 i 2.600 Pts. (segons nombre de places cobertes). Cal inscriu
re's amb antel·lació. Data límit: 17 de juliol. Vocal: Jaume Torrens, tel. 
93,714,55,42. 



·Di es 28 i 29: Excursió d' alta muntanya. Ascensió al Mont V alier 
des de la vall de la Noguera Pallaresa. Dissabte, sortida a la tarda per 
anar a pernoctar (tenda) pels entorns de la Borda de Perosa. Diumenge: lti
nerari: Borda de Perosa (1.500 m) , clot de Taullerí, bretxa de Clavera (2.615 
m) , coll de Peire Blanc, Petit Valier, passage de la Balme, coll Faustin (2.653 
m) i Mont Valier (2.838 m). Retorn pel mateix recorregut. Desnivells: 1.400 
m. de pujada i baixada. Rores efectives de camí: 7 aprox. El Mont Valier és, 
sens dubte, un dels cims més carismatics del Pirineu. Situat íntegrament en 
territori frances, ofereix una esplendida perspectiva de la cresta fronterera que 
enllac;a amb l'Aran i l'Alt Pallars Sobira. Desplac;ament en cotxes particulars. 
Vocal: Jaume Torrens, tel. 93 ,714,55,42. 

AGOST 
· Dies 4 i 5: Excursió d'alta muntanya. Pies de Puigpedrós de 

Lanós i de Coma d'Or (Alta Cerdanya) . Dissabte: desplac;ament fins a 
Porté . ltinerari: Revolt del Cirer o del Cirerer, Estany de Lanós (2.200 m) . 
Pernoctació en tenda. Diumenge: Estany de Lanós, estanys de Coma d'Or 
(2.680 m), Puigpedrós de Lanós (2.842 m) , estanys i pie de Coma d'Or (2.826 
m) i retorn. Desnivells: 1.313 m. de pujada i baixada. Els cims de Puigpedrós 
de Lanós i de Coma d'Or tanquen per ponent la dilatada conca de l'Estany de 
Lanós, aigua que , per decisió arbitral que resolgué un plet entre Franc;a i 
Espanya, a partir de 1957 queda repartida entre l'Arieja i el riu Querol (Segre). 
Rores de camí: dissabte 2,30; diumenge 6,30. Desplac;ament en cotxes parti
culars . Vocal: Jaume Torrens , tel. 93,714,55,42. 

· Dies del 19 al 25 d'agost: Travessa d'estiu del Grup de Muntanya. 
Enguany, per primera vegada, procurarem afrontar el periple pirinenc cone
gut, en termes muntanyencs, com «Carros de foc» . Es tracta d'un atrevit iti
nerari circular, evidentment d'alta muntanya, amb sortida i arribada de la 
vall del Flamicell, que comporta pernoctar, de forma consecutiva, als refugis 
de Colomina, Josep M. Blanc, Amitges, Colomers, Ventosa i Calvell i Estany 
Llong, i que pretenem complementar-lo afegint-hi les ascensions facultatives 
als cims de Saburó, Peguera, Ratera , Montarto, Contraig i Pala Dellui, des 
de les collades per on passa el trajecte d'enllac; entre els esmentats aixoplucs. 
Els desnivells totals a superar són de més d'onze mil metres (pujada i baixa
da). Per a participar-hi cal inscriure's i haver fet la pertinent reserva de pla
ces en els refugis. Tal com es va parlar en el decurs de la reunió informativa 
del passat dia 8 de juny, tots els que aquell vespre van manifestar el seu 
interes en afrontar-la, avui ja disposen de les seves reserves tramitades. Al 
tauler d'anuncis hi roman exposat el detall de la travessa. La nostra intenció 
és que aquest recorregut, amb possibles variants , es pugui repetir, amb caire 
bianual, alternant-lo amb l'Alta Ruta Transpirinenca (Sant Miquel de Cuixa 
- Sant Lloren<; prop Baga) , itinerari especialment dedicat a la memoria de 
l'amic Josep Lluís Basterretxea i que amb el suport de l'opuscle editat pel 
Centre el 1997, s'ha intentat donar a coneixer durant els tres darrers estius. 
Podeu demanar més informació al tel. 93,714,73,05 . 

GRUP ANAR-HI ANANT 
· Dia 14 de setembre: a les deu del vespre al local social la reunió pre

paratoria de les excursions de la primera part de la temporada 2001-02. Oberta 
a tothom que hi vulgui participar. 



GRUP DE SENDERS 
JULIOL 

· Dia 1: Palamós - Sant Feliu de Guíxols, de 16,9 km. 
· Dia 15: Sant Feliu de Guíxols - Tossa de Mar, de 21,2 km. 
Vocal: Ramon Falcó, tel. 93,714,60,70 

AGOST 
CASTELLAR DEL VALLES - PICA D'ESTATS 
Travessa vacacional de set 

Dissabte, 25 d'agost: 
Diumenge, 26 d'agost: 
Dilluns, 27 d'agost: 
Dimarts, 28 d'agost: 
Dimecres, 29 d'agost: 
Dijous, 30 d'agost: 
Divendres, 31 d'agost: 

dies: 
Castellar del Valles - Navarcles 
Navarcles - Cardona 
Cardona - Sant Llorenc;: de Morunys 
Sant Llorenc;: de Morunys - La Seu d'Urgell 
La Seu d'Urgell - Arinsal 
Arinsal - Refugi de Vallferrera 
Ascensió a la Pica d'Estats 

Es tracta d'una ruta que es fara per primera vegada i, per tant, no es 
pot garantir que les previsions es confirmin, tant pel que fa al recorregut com 
a la durada del trajecte. 

La distancia mitjana a recórrer sera d'uns 35 Km diaris. El sopar i 
dormir de cada jornada es fara en Hostals (excepte el dia 30) i cal preveure 
les despeses pertinents. Com que s 'han de fer les reserves , poseu-vos en con
tacte amb el Ramon Falcó (93,714,60,70) el més aviat possible . 

GRUP DE FOTOGRAFIA 
Us notifiquem que a finals del mes de juny va tenir lloc el veredicte del 

Panorama de la Pica d'Estats des del Montcalm 



segon trimestre del 16e Concurs Anual de Fotografia en Color, dut a terme 
per membres de les Agrupacions Narcís Giralt de Sabadell, per motius de dates 
no ha estat possible incloure els resultats i la classificació dins d'aquest but
lletí. Les fotografies estaran exposades durant el mes de juliol al local social, 
obert tots els divendres de les 10 a les 11 de la nit. 

Per la Festa Major tindra. lloc el 38e Concurs de Fotografia, Trofeu Joan 
Riera de tema lliure i en color, la data maxima per presentar fotografies és 
el dissabte 1 de setembre. El veredicte tindra lloc el dimarts 5 de setembre al 
local social. Com sempre les cartolines les podeu passar a recollir pel centre. 

Aprofitem per avanr;ar-vos que el tema del tercer trimestre sera «Les 
persones en el seu ofici», la data límit sera el dia 29 de setembre. Us recor
dem que pel concurs de fotografia organitzat pel Ball de Bastons, l' activitat 
bastonera d 'aquests mesos de vacances queda centrada el dia 25 d'agost a la 
Festa Major de Sant Feliu del Racó. 

Us desitgem un bon estiu i les millors fotografies. 

ESPLAI SARGANTANA 
JULIOL 

·Del 20 al 29: Campaments per a nois noies de 1985 a 1988, a 
Montagut (Garrotxa). 

·Del 22 al 29 : Campaments per a nens i nenes del 1989 a 1994 a 
Montagut (Garrotxa). 

Inscripcions els dimarts de 7 a 9, als locals de l'Esplai, c/Baixada de 
Palau, s/n. No t 'ho perdis , les places són limitades! Per a més informació : 
CEC, Tel. 93,714,73,05. 

NOTICIARI DEL CENTRE 

A VÍS ALS COL· LABORADORS 
Us recordem que la data maxima per a l'entrega dels originals que han 

d'apareixer en el butlletí continua essent el dia 21 de cada mes. Així també 
ho sera per al proper 21 del mes d'agost. Aprofitem per desitjar-vos a tots/es 
un bon estiu. 

RECOLZAMENTS 1 ADHESIONS 
El Centre s 'ha adherit a la campanya de recolzament al rebuig al pla 

de perllongació de la pista de coll Gavatx vers la vall d'Horta; així com a la 
campanya en contra de la construcció del controvertit camp de golf de 
Torrebonica. 

Així mateix, el Centre, fent-se resso del que creu és general sentir, vol 
públicament donar suport al consoci i company Martí Hidalgo i Pérez en el 
seu afer d'insubmissió a la Prestació Social Substitutoria. 

LLOGUER DE MATERIAL 
Els socis que aquest estiu en vulguin Hogar, que es posin en contacte 

tan aviat com puguin amb els responsables del material. Ells informaran dels 
dies que el servei de lloguer restara tancat per vacances. Gracies. 



EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DEL MES DE MAIG 

EXCURSIONISME 

----------~====·1 

Entorns de Castellar: Dia 4: Alzina del Salari, riera de Les Arenes , 
Sot de la Bota, Roques de la Sesta de l'Arc i retorn; J. M. Torras, junt 
amb Ó. Masó de Sabadell. 

Altres excursions: Dia 28 d'abril : de Núria ascensió a Noucreus i 
retorn; J. Pons i J. Sors. -Dia 1: Collet de la Caseta Alta, serrat de Garfís, 
serrat Gran de Postius, Fontfreda, coll de can Galleda i retorn; J. Torrens. 
-Dia 6: Cicle Montseny (XLI); Riells del Montseny, sot Llobater, portell 
del Bisbe (1.095 m) , gorg Negre , Riells ; P. Cardona, J. Ribalta, R. Vila, I. 
Martí, Martí (pare) , J. M. Martí, T. Mañosa, C. Martí, M. Reguant, M. Tor
rents , D. Barrera, T. Ayuso, M. Casajoana, J. Torrens, J. Muntada, J . Roura 
i B. Parera. Senderisme; El Cortalet-L'Escala; El Cortalet, Sant Pere Pes
cador, l'Armentera, Sant Martí d'Empúries, Empúries i l'Escala ; participants 
35. De Palamós a Calella de Palafrugell seguint el camí de ronda: P . 
Antonell, J. Arimon, J. M. Biosca, M. Carné, R. Carné , M. Cos, M. C. Costa, 
F. Deu, P. Galí, J . Girbau, N. Juncadella , C. Lleixa, J. Mañosa, A. Martí, 
M. Martín, J. Montes , H . Ontiveros, J. Ramon Recorda , A. Serra , J. Serra , 
J . Valles , L. Vila acompanyats dels vocals R. Fabregat i F. Carreras. -Dia 
13: Fontfreda, collet de l'Horta del Sunyer, serrat dels Trons , Alboquers , el 
Permanyer, mas Reig, els Hostalets , hostal del Vilar, collet de Sant Agustí, 
l'Alou, can Torrats , roca de Pena i retorn; P . Cardona, R. Vila i J . Torrens. 
-Dia 20: Els Xiprers , font de l'Hort, el Castellar, Fontfreda, avene del Tor
tosí, avene de la Brega, font dels Confits, la Castanyera, pla de Serrallonga, 
els Debanadors, coll de Boix, coll de Garganta, els Xiprers; J. Roura , R. Vila 
i J. Torrens. -Dia 26: Travessa de Castellar a Montserrat, organitzada 
pels metges del Valles Occidental; varen ser acompanyats pels socis: I. Cabedo, 
V. Gandia , B. Basterretxea i J. Gili. -Dia 27: Senderisme: L'Escala -
Torroella de Montgrí; L'Escala, Cala Montgó, Punta del Mila, Muntanya 
Gran del massís del Montgrí , castell de Montgrí i Torroella; participants 25. 

ESCALADA 
Dia 4: Sant Llorenc, roques de la Sesta de l'Ar¡;:: L'Enderrocada, la 

Doble Agulla del Roure, la Catedral, el Peó de Sota el Totxo i la Llesca ; J. M. 
Torras, junt amb O. Masó de Sabadell. -Dia 25: Serra de l'Obac: La Pilo
ta del torrent de la Font de la Riba; J . M. Torras, en solitari. 

CAMINADES 1 CURSES 
Dia 1: XIII Caminada popular de l'Ametlla de Casserres; M. Germa 

i J. M. Torras. -Dia 6: Caminada popular Festa de la Platja, a Barcelona: 
De Sarria a la Vil ·la Olímpica; A. M. Palleja i J. M. Torras; forma part del 
programa Barnatresc. -Dia 13: XIV Caminada popular de Castellar; 
Participants: De Castellar 399, de Sabadell 125, de Terrassa 47 i d'altres mu
nicipis 90. Total participants: 661. XXIII Cursa El Corte Inglés, Ciutat de 
Barcelona; A. M. Palleja, J. M. Torras, entre els més de 51.000 inscrits. -Dia 
14: XVII Pujada Atletica al santuari de la Salut, a Sabadell; J . M. Torras 
rebé el premi al participant més vetera. -Dia 20: VIII Caminada popular de 
Solsona; A. M. Palleja i J. M. Torras, junt amb D. Vergés , del C.M.B. Dia 
27: II Caminada popular de Sant Andreu de Palomar, a Barcelona, dintre 
el programa de Barnatresc; M. Germa i J. M. Torras. 
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FADERS, S. A. 
FABRICACIÓ 
DE MATERIAL 
D'ESCALADA 
1 ALPINISME 

Polígon Industrial Pla de la Bruguera 
C/. Solsones. 33 - Apartat, 33 

Tel. 93 714 66 11 - Fax 93 714 20 48 
E-mail: faders@sefes.es 
CASTELLAR DEL VALLES 

1 ! \ TALLER VILACLARA S. A. 

V RENAULT 

Reparació i venda de vehicles nous 
i d'ocasió 

Assegurances de vehicles i de la llar 

Passeig, 72 - Francesc Layret, 41 
Tels , 93 714 SI 91 - 93 714 24 38 
Fax 93 714 86 52 - CASTELLAR DEL VALLES 

WAW. 
SANT PERE D'ULLASTRE, 9 

Telefon 93 714 55 71 

venem ) 
lloguem PIANOS 
afine m 

~ ,. 
' PLAN~ €. SERVE/ INTERFLORA 

f 'T\l 

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


