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CARROS DE FOC 2001 

En el decurs deis passats dies 19 al 25 d'agost es va desenvolupar la traves
sa que, des de fa varis anys, organitza el Grup de Muntanya del nostre Centre. I 
com de costum, hem tingut la sort de poder-la dur a terme acompanyats per una 
meteorologia plenament estiuenca i acollidora. 

L'objectiu d'enguany ha estat el de disfrutar de !'espectacular itinerari que 
enlla9a els distints refugis ubicats entre el Pallars Jussa, el Pallars Sobira, l'Alta 
Ribagor9a i l'Aran. Aquest recorregut, que rep el nom de <<Carros de foc >> i que es
devé promocionat principalment pels guardes dels nou refugis per on discorre la 
ruta, és un formidable i agosarat periple pirinenc. Organitzada com una prava de 
resistencia, d'autentica alta muntanya, destinada a persones molt ben preparades 
que l'han d'intentar superar en menys de 24 hores, ofereix també la possibilitat de 
poder-la afrontar amb el temps que cadascú vulgui dedicar-hi, segons les facultats 
físiques o les jornades de que es disposa. 

En el nostre cas, varem escollir com a punt d'arrencada la vall del Flamicell , 
i com a primera etapa, la ruta d'accés al refugi de la Colomina des de la presa de 
Saliente. L'endema, assolim el coll de Saburó i després de pujar al poc visitat tuc 
de Saburó (2.908 m), acaba al meravellós estany Tort de Peguera, on ens acull l'i
díl-lic refugi Josep Maria Blanc. La tercera jornada, for9a llarga, travessa el coll 
de Monestero/Peguera (2. 710 m), da vallada a Sant Maurici i fineix a la vorera dels 
estanys d'Amitges. La següent etapa remunta, des del refugi d'Amitges, vers el port 
de Ratera, amb ascensió al tuc de Ratera (2.857 m) i davallada als estanys i re
fugi Saboredo, superem el coll de Cendrosa i baixada a l'estany Majar de Colo
mers . L'endema, partint del refugi Colomers II, es guanya el port de Caldes i el de 
Goellicrestada, baixada al refugi de la Restanca, i pujada al Montardo (2.826 m), 
des d'on orientem les nostres passes vers els estanys de Monges , Mangades, Tra
vessani i Negre. La penúltima jornada és un xic dura. Des del refugi Ventosa i 
Calvell, cal enfilar vers el coll de Contraix (2.745 m) i, passant per l'estany del 
mateix nom, enfonsar-se vers la vall de Sant Nicolau. El sete trajecte, que va tan
car el circuit, uneix comodament l'estany Llong amb l'embassament de Saliente, 
per la callada Dellui (2.576 m) i contornejant els estanys Dellui, Eixerola, Neriolo, 
Tort, Colomina i Gento. Per si pot ésser útil a algú, deixem constancia del recorre
gut. Si més no, és una opció que permet complementar i millorar la ruta original. 
Es tracta d'unes etapes que es poden fer amb tranquil-litat, mitjan9ant curtes 
sortides matinals. En total, seguir el <<nostre» itinerari implica enfrontar-se amb 
10.000 metres de desnivells. És una dada respectable, pero que queda for9a lluny 
dels exigents parametres de l'Alta Ruta Transpirinenca. Un repte que , en els dar
rers estius, ha estat la fita a superar. Apuntarem que el trajecte normal dels <<Carros 
de foc» és menys dur, ja que no contempla cap ascensió als cims. També s'haura 
de tenir present que el punt clau, d'inici i final del recorregut, és al refugi de la 
Restanca (Valarties - Naüt Aran). 

Tot i que no servira de gaire, potser valgui la pena dedicar un comentari a 
l'entorn de les greus mancances que, en general, presenten els refugis en quant a 
serveis. Resulta incomprensible com uns aixoplucs situats dins del Pare Natural 
d'Aigüestortes i estany de Sant Maurici, exhibeixin a principi del segle XXI unes 
deficiencies tan elementals. Si la normativa d'accés i actuació dins d'aquest espai 
ha esdevingut, en els darrers anys, tan severa i restrictiva per als simples visi
tants, caldria pensar que l'organisme públic que el regenta, que presumiblement 
té com objectiu preservar !'ecosistema i posar les bases per a portar a terme una 
bona política mediambiental de cara al futur, hauria d'haver previst i dissenyat 



Refugi de la Colomina (2.395 m.); al fons, el cim de la Mainera. (Foto: Fe. Soto.) 

una ambiciosa labor d'ampliació i millora de les condicions d'uns edificis que, en 
la seva gran majaría, foren constrults com infraes tructura de les obres hidrimli
ques a principi del segle passat, posteriorment reconvertits com a refugis i pen
sats per a acollir un limitat nombre de persones . Malgrat aixo, quedaran gravats 
en el fans del nostre record tots i cadascun deis bons moments que hem tingut la 
sort de poder disfrutar durant unes jornades inoblidables. Els meravellosos estanys, 
els cims imponents , els prats; els isards i els senglars; els careners i els rierais 
d'aigua cristal·lina que ens han envoltat; la coneixen~a amb altres persones , arri
bades d 'allunyats indrets o d'altres pa1sos, amb qui tenim el goig de compartir una 
mateixa aficció i una manera d'entendre la vida; els capvespres a l'entorn deis 
refugis, esguardant relaxats com lentament apareixen els estels per damunt deis 
perfils obscurs i retallats d'unes muntanyes que delimiten aquell horitzó inimagi
nable; les converses o petites tertúlies, a l'entorn de qualsevol tematica o vivencia 
que, espontaniament, han surat en el decurs d'aquests dies ... 

Amb incre1ble celeritat, les vacances s'acaben i pertoca comen~ar a pensar en 
el retorn . Arriba el moment de fer balan~ i calibrar si les expectatives que ens van 
impulsar a emprendre la ruta s'han acomplert. Certament, no hem participat a 
cap cursa, tampoc haurem caminat centenars de quilometres, ni col·leccionat cims, 
ni aconseguit cap record. Senzillament hem procurat administrar i invertir els dies 
de lleure amb una prudent dosi de coherencia. La lluita contra els cims, contra el 
rellotge i les llargues distancies, que ben sovint amaguen un cert afany de 
protagonisme, són facetes alienes a la majoria de persones que recorren les mun
tanyes i que s'autodefineixen com a simples excursionistes. 1 altre cop viatgem cap 
a la nostra vila, alegres i saludablement cansats , pero potser sense adonar-nos, 
tal vegada una mica més rics d'esperit. Per acabar, cal trametre la felicitació i el 
millar agra1ment a tot el grup d'amics que ha participat a la travessa. Sense el 
seu suport no hauria estat pas possible aconseguir-ho. Enhorabona i que per molts 
anys puguem continuar gaudint de la muntanya i portant el nom del Centre i el de 
Castellar, amb senzillesa i humilitat, per tots els indrets de Catalunya. 

Jaume Torrens i Calvó 



CASTELLAR DEL VALLES - PICA D'ESTATS 
Hi ha projectes que vénen de lluny. Anar, a peu, des de Castellar fins a la 

Pica n'és un . Ja fa uns quants anys que, mig en broma mig de veres, n 'havíem 
parlat. Aquest estiu, dins el context del nostre flamant Grup de Senders, vam llan
var la idea i, logicament, només van recollir-la els senderistes menys espantats. 
La veritat és que no calia espantar-se. Tot i que a primer cop d'ull sembla una 
bestiesa, només cal anar una mica preparat, tenir ganes de fer-ho i gaudir de la 
travessa. Com que la colla que ens hem ajuntat reunia tots els requisits, ho hem 
aconseguit i estem molt contents de que el Centre Excursionista de Castellar dis
posi d'una ruta que li permet anar des del seu local fins a la muntanya més alta 
de Catalunya. El recorregut va ser el següent: 

Primera etapa: Castellar del Valles, Can Cadafalch, Sant Llorenv Savall, 
La Muntada, coll d'Era Ventosa, Les Refardes, Talamanca, Navarcles i Sant Pon~. 

Segona etapa: Sant Pon~, Castellnou de Bages, Castelladral, Riu Cardener, 
El Pinell de Pages, Hortes de Cardona, Torre d'en Bofill. 

Tercera etapa: Torre d'en Bofill, Sorba, Can Feliu, Coll d'Arques, Sant Llo
renv de Morunys, Font Puda i La Coma. 

Quarta etapa: La Coma, Coll de Port, Coll de Buc, Molí de Fórnols, Fórnols, 
Coll de Bancs, Coll de Creus, La Bastida d 'Hortons i La Seu d'Urgell. 

Cinquena etapa: La Seu d'Urgell, La Farga de Moles, Sant Julia de Loira, 
Aixovall, Bixessarri, Ós de Civís, Bordes de Setúria, Crta. de Tor (Km 19,8). 

Sisena etapa: Crta. de Tor (Km 19,8), Port Negre, Port Vell, Pie de Sanfons, 
Portella de Baiau, estanys de Baiau i refugi de Vallferrera. 

Setena etapa: Refugi Vallferrera, barranc i estany de Sotllo, estany d'Es
tats, port de Sotllo, estanyol de Barz, Pica d'Estats, estanyol de Barz, port de 
Sotllo, estany d'Estats , estany de Sotllo, barranc de Sotllo i refugi de Vallferrera. 

Km. Km. Hores Rores 
Etapa Dia Itinerari parcials acum. parcials acum. 

la Divendres, 24 Castellar - Sant Pon9 40,1 40,1 9.05 9.05 

2a Dissabte, 25 Sant Ponv - Cardona 37,3 77,4 8.00 17.05 

3a Diumenge, 26 Cardona - La Coma 38,9 116,3 9.00 26.05 

4a Dilluns, 27 La Coma - Seu d'Urgell 33,7 150,0 8.30 34.35 

5a Dimarts, 28 Seu d'Urgell - Andorra 31,5 181,5 8.00 42.35 

6a Dimecres, 29 Andorra-Re f. Vallferrera 18,0 199.5 6.05 48.40 

7a Dijous, 30 Refugi-Pica Estats-Ref. 24,0 223,5 10.00 58.401 

la 2a 3a 4a 5a 6a 7a 
Participants etapa etapa etapa etapa etapa etapa etapa 

Miquel Alzina 

Begoña Basterretxea 

Isidre Cabedo 

Ramon Falcó 

Jaume Farras 

Manuel Galícia 

Margarida Gubern 

Assistimcia logística: Cinta Serrats. 

ITJ 



1 ASCENSIÓ A LA TUCA DE LA VALL HIVERNA 1 

El di a 8 d'agost de 2001 a les 7.15 hores del matí, des del parquing de l'es
tany de Llauset emprenem el camí cap al cim. 

El GR 11 ens ajuda a vorejar l'estany i a continuar vers la cabana i l'estany 
de Botornas . El sender serpenteja vall amunt seguint el curs de l'aigua; a !'arribar 
prop d'un gran roquetar, travessa el riu i fent un gir de 90°, s'endinsa en una gran 
bretxa, lloc on ja puja amb més for¡;:a, per un sol mal graonat amb molta pedra. 

En un repla trobem una desviació a !'esquerra que pren la direcció de la petita 
vall on hi ha l'estany Gelat; deixem a la dreta el GR que marxa cap al coll de vall 
Hiverna i continuem amunt, seguint les tites del nou camí. 

A poc a poc anem guanyant altura, ·tot admirant els estanys que trobem al 
pas. Abans d'arribar a l'estany Gelat, en una de les terrasses que conforma el ter
reny, esmorzem. El lloc convida a gaudir de la visió del massís NE de la vall Hi
verna tacat de blanques congestes. 

Prosseguim camí i travessem el clot de la vall, deixem a la dreta un esta
nyol i emprenem l'ascensió de la rosta i pedrosa costa NE. Lentament, guanyem 
!'altitud que ens permet situar-nos al peu d'una última pala de fortíssim pendent, 
que feixugament superem. 

Una vegada a la cresta, anem continuant per aquesta fins arribar a la TUCA 
de la vall Hiverna; alla gaudim d'una panoramica singular, destacant per proximi
tat la del massís de la Maladeta. 

Reprenem la cresta baixant uns metres a fi de poder creuar l'anomenat PASO 
DEL CABALLO i accedir a la TUCA de LAS CULEBRAS. Deixem aquest últim 
cim, baixant per una canal pedregosa per dirigir-nos cap al coll de Llauset, lloc on 
prenem el corriol que ens baixa de dret fins a l'estany de Llauset. 

Arribem al parquing els companys E. Bravo, F. Soto, J . Roura i R. Vila sobre 
les 14 hores i donem per finalitzada l'excursió . 

!PROGRAMA :MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS I 

Octubre 2001 

2, 3, 4 i 5 
5, divendres 

7, diumenge 
7, diumenge 

12, divendres 
20 , dissabte 
21 , diumenge 
21 , diumenge 
21 , diumenge 
21 , diumenge 
27 , dissabte 
28 , diumenge 
28 , diumenge 

1 novembre 
4 novembre 

Activitat 

Inscripcions Marxa Infantil 
Reunió preparatoria de la Marxa 
XLI Marxa Infantil de Regularitat 
Tossa de Mar - Tordera 
Excursió al Santuari de Montgrony 
Inici Jornades infantils d'excurs . 
Excursió a la riera de Tenes 
Cicle Montseny (XLII) 
Excursió al Santuari del Far 
Tordera - Sant Celoni 
II sessió Jornades infantils d'excurs . 
Practiques d'orientació 
Tardor a la vall del Bac 
Matinal a la serra de l'Obac 
Missa en memoria dels excursionistes 

Més informació a: 

N oticiari del Centre 
N oticiari del Centre 
Noticiari del Centre 
Grup de Senders 
Grup Infantil 
Grup Infantil 
Grup Infantil 
Grup de Muntanya 
Grup Anar-hi Anant 
Grup de Senders 
Grup Infantil 
Grup Infantil 
Grup de Muntanya 
Grup de Muntanya 
Grup de Muntanya 



TENIM NOTÍCIA DE ... 
• Primera quinzena: Marxa Popular de Rellinars; Caminada Infantil de la Segarra; 

Aplec de Sant Miquel; Caminada Popular de La Palma.- Día 7: Caminades populars de 
Manresa, Navarcles, Calldetenes, Collserola, Amb la Gent Gran, Abrera; I Marxa 
d'Ulldecona, Marxa Infantil de Regularitat de Campdevanol, Marxa La Ruta d'Ámer. -
Dies 12 i 13: XXVIII Marxa Nacional de Muntanyencs Veterans, a Arenas de San Pedro 
(Á.vila). - Dies 12, 13 i 14: XXV Aplec Excursionista dels Pa1sos Catalans, a les munta
nyes de Prades; I Volta a peu a l'illa de Formentera. - Día 14: Caminada Popular de 
Castellnou de Bages, VIII d'Orista, Campdevanol. - Día 20: <<La Marxassa, (Montseny
Mataró). -Día 21: Berga-Santpedor; Marxeta sistema Dufour; Marxa Passeig de la Vall 
de Tenes; Caminada Popular de Centelles, de la Penya Ciclista Nicky's; Ruta dels Molins; 
Cicle per a coneixer !'Albera; Ronda Vallesana de Sabadell (pels entorns de la font del 
Platan). - Día 28: Caminades populars de Sitges i de Sant Pere de Torelló (Serragrenyada); 
Dia del Camí de Muntanya (Amposta); Marxa Popular de Sant Vicen~ de Castellet; Tra
vessa de les Gavarres; Aplec amb sardanes a La Mola. - Día 1 de novembre: Marxa de 
l'Arros a Sant Feliu de Guíxols. 

ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES D'OCTUBRE 

GRUP INFANTIL 
• 11 Jornades infantils d'iniciació a l'excursionisme. El Centre, des de la 

Vocalia del Grup Infantil, iniciara el proper 20 d'octubre i fins el dia 11 de novembre les 
11 Jornades Infantils d'Iniciació a l'Excursionisme, adre~ades a tots els nens i nenes 
de Castellar entre 7 i 12 anys . L'objectiu principal d'aquestes jornades és transmetre a 
tots els nens i nenes tota la nostra experiencia dins d'aquest esport, així com fomentar la 
seva afecció al mateix i el respecte al medí ambient. Tots els components del Grup Infan
til estem a disposició de tots aquells nens i nenes que vulguin comenc;ar amb aquest esport 
o d'aquells que ja essent practicants vulguin millorar els seus coneixements. 

Us esper em a tots . Gracies. 
• Dia 7: Participació en la XLI Marxa Infantil de Regularitat. Matinal. In

forma't i apunta't al Centre. Més informació en aquest mateix butlletí. 
• Dia 12: Santuari de Montgrony. El comte Arnau i els Nou Barons de la 

Fama. Sortida de tot el día. Es marxara a les 7 del matí del Centre, en cotxes . Porteu 
dinar. Vocal: Joan Sans, tel. 93 714 76 88. 

• Dia 20: Jornades Infantils d 'Iniciació a l'Excursionisme. Primera sessió. 
Presentació per Sergi Rovira, del CEC . La Muntanya: Baixa, Mitja i Alta. L'equipament 
basic, habits del bon excursionista, per Guillem Díaz. 

• Dia 21: Riera del Tenes. Sant Miquel del Fai i Les Costes d'en Batlle . 
Sortida matinal. Es marxara del Centre a les 8 del matí en cotxes. Vocal: Sergi Rovira, 
tel. 93 714 56 97. 

• Día 27: Jornades Infantils d'Iniciació a l'Excursionisme. Segona sessió: 
Com orientar-se i utilitzar correctament els mapes, per Sergi Rovira. 

• Día 28: Sortida Matinal. Practiques d'orientació. 
GRUP DE MUNTANYA 

• Día 21: Cicle Montseny (XLII). Itinerari: Montseny d'Amunt , esqueis de 
Fontsidera, pla Safatgella, soleres de Camp Sesagulles, font d'en Vila, pla Soliva de Dalt, 
carena del Collell , el Collell , pla Safatgella. Solitaria regió d'amples lloms herbats i pro
fundes fondalades. La font d'en Vila es troba en una herbosa i placida coma. Sortida, les 
7 del matí. Vocal, Baldomer Farera, tel. 93 714 26 76. 

• Dia 28: Tardor a la vall del Bac. Paisatge, historia, masies i romanic d'una 
vall singular. Visita a la cal~ada romana de Capsacosta (Ripolles/Garrotxa). Iti-



nerari: can Maibosc, Sant Feliu del Bac, Santa Magdalena del Coll, Llongarriu, Santa Maria 
de Sacot o de Llongarriu, Sant Miquel de la Torre, el Pages, Sant Andreu de Porreres, 
Resclusanys, Puig Ou (1.301 m), can Maibosc. A la tarda, petit recorregut per un tram de 
la calyada romana que uneix Sant Pau de Segúries i Sant Salvador de Bianya. La vall del 
Bac se'ns ofereix com un senzill i didactic museu vivent de l'arbre i un petit pare del 
romanic, on encara es poden veure bocins del seu passat en les escampades masies i 
esglesioles que trobarem en el decurs del recorregut. L'excursionista, aquell humil geo
graf de via estreta, pero coneixedor de la geografia practica, després de caminar per la 
vall, arribara al cim del Puig Ou, situat a la solana i maxima cota de la val!, i gaudira 
d'un deis millors miradors de la comarca i del Pirineu. La fa poc recuperada calyada ro
mana de Capsacosta és un ciar exponent del trayat i de les característiques d'una xarxa 
viaria que, des de fa segles, comunica Camprodon amb Olot. Desplayament en cotxes 
particulars. Cal portar l'esmorzar i el dinar. Hores de camí: entre 5 i 6 hores efectives. 
Vocal: Jaume Torrens, tel. 93 714 55 42. 

• Dia 1 de novembre: Excursió matinal a la serra de l'Obac. Vocal: Ramon 
Vila, tel. 93 714 57 77. 

• Dia 4 de novembre: AssistEmcia a la Missa en memoria deis excursionistes 
castellarencs difunts que, com de costum, tindra lloc a !'Ermita de la Mare de Déu de 
Les Arenes. 

GRUP ANAR-HI ANANT 
• Dia 21: Excursió de tot el día al Santuari del Far (Collsacabra). Itinerari: 

Ermita de Santa Anna, grau de Santa Anna, Sant Martí Sacalm, can Puig-galí, grau de 
Cabrafiga, ca n'Argelagós i Ermita de Santa Anna. Hora i lloc de sortida: a les 7 del matí 
del local social. Desplayament en cotxes particulars fins al santuari del Far. Hores de 
camí , 4 , aprox. Vocals : Maria Concepció 
Costa i Josep Maria Biosca, tel. 93 714 62 63. 
Nota: Es pot dinar en el restaurant del Far 
o bé portar-se'! de casa. 

GRUP DE SENDERS 
• Dia 7: Tossa de Mar - Tordera, de 

27 ,7 km. 
• Dia 21: Tordera- Sant Celoni, de 30,8 

quilometres . Per a consultes i aclariments po
deu adreyar-vos al vocal Ramon Falcó (tele
fon 93 714 60 70). 

GRUP DE FOTOGRAFIA 
• XXXVIII Concurs de Fotografía Ar

tística - Trofeu Joan Riera - XXI en Co
lor. El passat 4 de setembre el jurat va eme
tre el següent resultat. De les 34 fotografies 
presentades pertanyents a 18 autors , va con
cedir el premi d'honor, Trofeu Joan Riera, al 
senyor Jordi Serra, per !'obra «Libel-lula»; pri
mer premi a la senyora Elvira Guardia, per 
!'obra «Refrescant-se»; segon premi al senyor 
Mane! Berna!, per !'obra «Pedres polides»; i 
tercer premi al senyor J. Maria Fontanet, per 
!'obra «Massai». Els premis foren lliurats als 
guanyadors el dia 8 de setembre a les 12 del 
migdia en l'acte d'inauguració de les exposi
cions de Festa Major. Des de la vocalia del 
Grup de Fotografia agrai:m la participació a 
tots els concursants i felicitem als guanya-

XXXVIII Concurs de Fotografía 
Artística - XXIV Trofeu Joan Riera, 
XXI en color. Foto Premi d'Honor 

Trofeu Joan Riera. 
Títol: <<Libel-lula», de Jordi Serra 



dors. Recordem que les fotografies restaran exposades fins a fmals del mes d'octubre i es 
poden visitar tots els divendres de 10 a 11 de la nit. 

• XVI Concurs anual de fotografia per trimestres. La primera setmana d'octu
bre es celebrara el veredicte públic del tercer trimestre d'enguany, amb el tema «Les 
persones en el seu ofici••, que sera emes per un jurat format pels membres del Departa
ment de Fotografia de les Agrupacions Narcís Giralt de Sabadell. 

• Us recordem que per al concurs organitzat pel Ball de Bastons de Castellar del Valles 
aquest mes d'octubre es celebrara la Festa Bastonera de Germanor Local. A més tenim 
les bases d'altres concursos: XLV Festa de Bolets, XXI Concurs de Fotografia de Berga, 
V Mostra d'Áudiovisuals i fotografia del districte de Sant Martí de Barcelona i VII Pont 
d'Esplugues. 

NOTICIARI DEL CENTRE 
PREUS DE L'ASSEGURAN<;A ESPORTIVA (ÚLTIM QUATRIMESTRE) 

• Com en anys anteriors la FEEC ha trames el llistat de preus vigent per aquest 
últim quatrimestre. Resta exposat al tauló d'anuncis on poden consultar-lo els que encara 
no disposen d'asseguranc;a. 

XLI MARXA 
EXCURSIONISTA 
INFANfiL 
DE REGULARITAT 
DE CASTELLAR. 
XII TROFEU 
JOSEP COLL 

-~ 

• Es fara el primer diumenge, dia 7 d'aquest mes , per un itinerari que s'inicia a 
l'urbanització de Can Vinyals (Sentmenat), puja al dolmen de la serra Cavallera, runes 
de l'antic castell de Guanta, torrent Mal d'en Montllor, carena del Puig de la Creu i fi
neix, com sempre, a la pla9a Major. La distancia a recórrer, poc més o menys, és !'habi
tual, o sigui, uns 9 quilometres, aproximadament; hi poden participar els infants en edat 
compresa entre els 7 i els 13 anys, que s'hi poden inscriure , en equips de dos , en el 
nostre local social els dies 2, 3, 4 i 5 de 7 a 8 de la tarda. El preu d'inscripció és de 500 
pts per infant o sigui 1.000 pts per equip. El preu inclou l'asseguran9a d'accident per a 
tots els participants i el trasllat en autocar al lloc de sortida. Els infants socis del Centre 
gaudiran d'una bonificació de 100 pessetes. El lloc d'esmorzar sera al castell de Guanta i 
hi haura una petita zona de jocs o «Xirucapista» poc abans d'arribar al case urba. 

• Divendres dia 5, a un quart d'll de la nit, es fara la reunió de totes les persones 
que col·laboren en les tasques que es fan el día de la Marxa, ben especialment les de 
control. Des d'aquí, la Comissió Organitzadora fa una crida a tots aquells que ens hi 
vulguin aportar la seva col-laboració personal i d'aquells amics i parents que sentin sim
patía per una prova dedicada a tota la mainada castellarenca. Gracies per endavant! 



EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DELS MESOS DE JUNY, JULIOL 1 AGOST 

EXCURSIONISME 
Entorns de Castellar: Dia 3 de JUNY: Castellar, can Padró, can Castellet de Dalt, 

els Tres Pins , font de la Bardissa, font del Josep Sors i gorg d'en Pere Cardona, font dels 
Horts de coll Monner, Coll Monner, can Cadafalch, els Pals, font dels Gossos i Castellar; 
J. Roura, R. Vila i J. Torrens. - Dia 10 d'agost: Diada de Sant Llorenc;, a dalt La Mola; 
M. del Ruste, M. Vendrell , M. Germa, J. Casajuana, P. Carreras , J . M. Torras, R. Sors i 
altres diversos castellarencs i socis . - Dia 16: Can Ramoneda, Riera de Sentmenat, can 
Fruitós , can Cisa, Roure Gros , font i gorg d'en Pelacs , Torre Roja, font del Xec, can 
Sanosa, font d'en Fargues i can Ramoneda; R. Canturri, P. Cardona, F. Homs, P. Lleonart, 
R. Llinares i J . Martí. - Dia 21: Casteilar, torrent de Canyelles , torrent del Ginebre , 
Collet del Puig Capc;ut, font de l'Escletxa, Serra de Pinós, Carener de Roques d'Aguilar, 
can Cadafalch, coll de Canyelles , Coll Roig, font dels Gossos i Castellar; R. Canturri, P. 
Cardona, F. Homs i J. Martí. - Dia 28: Castellar, Can Mariner, Can Quer, Can Faixero, 
Serra de Sant Iscle , can Casamada i Castellar; R. Canturri, P. Cardona, F . Homs i J. 
Martí. - Dia 31: Matinal Castellar, colls de Lliri i de Grua, La Mola i r etorn; Ja . Sors i 
J . Sors. 

Una parada tot pujant a l'Aneto 

Altres excursions: Dia 25 de JULIOL: La Besurta: Forat deis Aigualluts; T. 
Pascual, D. Barrera, V. Soto, M. Garcia , J. M. Rodri , M. Llonch. - Dia 26: Ascensió al 
pie de l'Aneto, des de la Besurta; T. Pascual, D. Barrera, V. Soto, M. Garcia, J. M. Rodri 
i M. Llonch. - Dia 29: Borda Peros a , es tan y de Clavera, pie de Pala Clavera (2. 717 m), 
clot de Taulleri, estany de Clavera i final pista Borda Perosa; E. Bravo, M. Llonch, J. M. 
Rodríguez, F . Soto i J. Torrens. - Dia 31: Estany d'Estats. - Dia 1 d'agost: Pica d'Es
tats (3.141 m) i Montcalm (3.070); dia 2: Sotllo; dia 3: Pica Roja (2.902) i estanys de Baiau; 
i dia 4: Portella de Baiau i Comapedrosa (2.942 m); per J. Rovira i S. Rovira. - Dia 3: 
Mirador del Gresolet, refugi Ll. Estasen, Balma de les Orenetes , coll del Verdet, Cim 



Superior del Pedraforea (2.497), canal de la Tartera, refugi i Mirador de Grasolet; F. 
Gómez i G. Díaz. - Dia 5: Coll de Pimorent, coll de Lanós (2.468), Pie de Coma d'Or 
(2.828), Punta Nord pie de Coma d'Or, estanyol, pista torrent d'en Garcia, coll d'en 
Pimorent; E. Bravo, J. M. Martí, F. Soto i J. Torrens. - Dia 8: Ascensió des del refugi 
Angel Orús al Pavots (3.121 m), Espadas (3.332 m), Tuca de Llardaneta (3.311 m), Tuqueta 
Roya i Posets (3.375 m ); descens pel camí Reial fins al refugi; M. Zafra, L. Zafra, M. 
Gómez, R. Rosés, R. Lujano i el Caries. - Del 8 al 15: Andorra: pies de Comapedrosa 
(2.942 m), d'Encla (2.382) i de Tristaina (2 .871), vall del riu Madriu i la Rabassa de Rialp; 
B. Parera. - Dia 10: Sant Martí de Sarroea, can Cabrer, can Casadet, torrent del Bac, 
can Frare, Refugi forestal Montserrat i retorn; P. Cardona i C. Vinaixa. - Dia 11: Esta
ció esquí Vallter 2000, Ulldeter, Coll de la Marrana, Bastiments (2.874 m) i retorn; F. 
Gómez i G. Díaz. - Dia 12: Santuari de Núria, coll de Torreneules, pie de la Coma del 
Clor (2.741), puig de Fontnegra (2.726), cim de Roes Blancs (2.783), cim Baix de les Ar
ques, cim Alt de les Arques (2.791), Noucreus (2.796), Pie de la Fossa del Gegant (2.808), 
pie de Noufonts (2.861), coll d'Eina i Núria; J. Torrens . - Dies 19 a 25: Travessa d'estiu 
«Carros de foe>>, desenvolupada per sectors deis dos Pallars, l'Alta Ribagorc;:a i l'Aran, 
portada a terme per J. Aldoma, E. Bravo, P. Domínguez, M. C. Lleixa, P. Simon, F. Soto, 
R. Vila i J. Torrens , en la qual en publiquem un article del vocal J. Torrens, activitat de 
la qual, personalment, us en pot facilitar nombrosa i detallada informació. - Dia 20: 
Vacarisses: can Serra, serra de l'Hospici, coll Bram, ermita i mirador de Sant Salvador 
de les Espases i retorn; J. M. Torras. - Dia 23: Pallars Sobira: Estany Gento (2.140 
m), estanys de la Colomina, de Mar i de Saburó, pel Portell de l'Ós, camí de Peguera, 
Tue de Saburó (2.908 m) i refugi de la Colomina; J. M. Torras. - Dia 24: Refugi de la 
Colomina (2.395), estanys Frescau i de Mar, coll de la Mainera, pie de la Pala de la 
Mainera (2.906), pies Central (2.902) i Occidental (2 .900) de la Mainera i retorn pe! re
fugi i el camí dels Corralets a l'Estany 
Gento; J. M. Torras. Dia 25: Agramunt, 
serra i Pilar d'Almenara (459), tor
re medieval de 15 m d'altura i vertex 
geodesic; J. M. Torras. 

CAMINADES 1 MARXES 
Dia 5: XXII Cursa de Festa Major 

d'Argentona; l. Méndez i J. M. Tor
ras. - Dia 12: XXI Caminada pel 
Moianes; M. Germa, T. Mañosa, l. 
Méndez i J. M. Torras. - Dia 13: Ca
minada de Festa Major de Castelleir; 
A. M. Palleja, V. Gandia, M. Germa, I. 
Méndez i J. M. Torras. - Dia 15: Cur
sa popular de Festa Major a Manlleu; 
l. Méndez i J. M. Torras. - Dia 26: 
XXII Caminada de Festa Major de 
Taradell; M. Germa i J. M. Torras. -
Dia 27: XI Caminada de Festa Major 
de Castellter~ol, amb visita al dol
men, la necropoli i el forn de can Criac; 
M. Germa i J. M. Torras. 

ALTRES ACTIVITATS 
Del 6 al 14: El Camí de San

tiago (camí frances) amb bici de mun
tanya; des de Roncesvalles i en vuit 
etapes d'una mitjana de 100 km i un 
día de descans; J. Camps, O. Camps i 
S. Camps; cotxe suport: M. Torrents. 

Ja hem arribat a Santiago! 
(Foto: M. Torrents.) 
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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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