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UN MATÍ ALS ENCANTATS 
El passat 2 de setembre va tenir lloc l'acostumada sortida que, amb caire 

especial, un petit grup de la nostra entitat dedica a aquest magnífic i entra
nyable cim pirinenc, amb motiu d'efectuar els treballs de manteniment de la 
placa que elCentre va situar a la seva punta sud (Gran Encantat), a 2.747 
metres d'altitud. Aquesta vegada l'excursió ha sofert un considerable retard, 
jaque el 15 de juliol, dia que en principi estava previst pujar-hi, el mal temps 
va impedir-ne l'ascensió. 

Amb tot, cal deixar constancia que enguany s'ha acomplert el XXV ani
versari de la data de col-locació de la placa, efectuada concretament el 18 de 
juliol de 1976. També hem aprofitat l'efemeride per a rememorar com s'escau 
el centenari de la primera ascensió a aquesta muntanya, realitzada el 29 
d'agost de 1901, per Fontan de Négrin, de Toulouse i Isidre Romeu, de Vielha, 
acompanyats pels francesas Raphael Angusto, Bernard Salles i Bartholomé 
Ciffre. Ha estat una borrica coincidencia i per a nosaltres un motiu de legíti
ma satisfacció, el fet de poder compartir, alhora, ambdós esdeveniments. Ig
norem si altres persones o entitats han portat a terme sortides commemora
tives semblants. 

* * * 
Amb les primeres llums del nou dia, deixant el vehicle ben estacionat a 

l'aparcament d'accés al pare (1.700 m), iniciem l'itinerari remuntant amblen
titud la pista asfaltada. Abans de creuar el pont de Pallers, abandonem el 
vial i seguim a l'esquerra per a l'antic camí que, superant alguns petits obs
tacles, s'enfila fins el nivell del canal que proveeix d'aigua la central electrica 
d'Espot. Durant aquest recorregut, avui no es fa difícil detectar la presencia 
de nombrosos rovellons. Conscients que caminem per dins d'un pare natural, 
respectant la normativa, prosseguim endavant. Anem horitzontalment cap a 
la dreta, per l'ample viarany, fins a situar-nos en un planell herbat que do
mina el refugi i comencem a pujar pel fressat corriol que guanya desnivell 
pel mig del bosc, deixa a !'esquerra la canal central i busca els suaus relleus 
de la Valleta Seca. A dos quarts de nou abandonem el terreny relativament 
planer. Ara pertoca encarar-se amb el fort pendís que condueix al coll dels 
Encantats (2.500 m). El camí, molt marcat, pero extremadament pedregós i 
de mal transitar, és bastant vertical i en algun tram caldra fer servir les 
mans per tal de guanyar la part alta de la canal. Esmorzem en el bon mira
dor que ofereix la callada observant el solitari i feréstec estany Serull i les 
penjades crestes rocoses que l'envolten. En acabar, buscant els millors pas
sos, prosseguim l'ascensió fins a superar una petita xemeneia i , més enlla, 
travessem un estret portell rocós. La grimpada final, for9a aeria, no presenta 
tampoc cap dificultat especial. Abans de dos quarts d'onze, molt contents, pet
gem el cim (2.747 m ). Com moltes altres vegades, disfrutarem dels Encan
tats en exclusiva. En tot el trajecte sols hem coincidit, momentaniament, amb 
dues persones que pujaven, amb certa parsimonia, també perla via normal. 

Una atmosfera lluminosa i serena ens acompanya durant tot el matí. 
Tenim molta sort. La placa, vint-i-cinc anys després , presenta un exceHent 



aspecte i el seu estat de conservació és optim. Tot i aixo, omplim amb silico
na les diminutes esquerdes provocades pels forts canvis de temperatura al 
portland que faferma a la roca. Si més no, és el senzill homenatge que dedi
ca, cada estiu, el Grup de Muntanya del Centre en record dels amics Vicenr; 
i Enriqueta. Els propers pies de Peguera, Vidals, Mar, Feixanc i Subenuix, i 
els més llunyans de Mont Roig, Certascan, Pica d'Estats, Colomers, Bergús, 
Ratera, Saboredo, Amitges i Bassiero, acaronats pel sol, es vesteixen de festa 
durant la nostra llarga estada al cim. Després pertoca davallar, lentament i 
amb precaució, vers la collada i, tot seguit, emprendre el descens perla verti
ginosa canal plena de tarteram, que mena als verds planells de la Valleta Seca. 

Als voltants del migdia entrem al refugi Ernest Mallafré, on assaborim 
les delícies d'una ben guanyada cerveseta i conversem una estona amb les 
guardes. Deixant a la nostra esquena l'estany de Sant Maurici, omplim les 
cantimplores a la fresquíssima font que brolla al costat de l'ermita. Ara aga
farem l'urbanitzat i concorregut camí que conflueix amb la pista, just al cos
tat del pont, a la riba esquerra del riu Escrita. Una vegada tancat el cercle, 
total comoditat: baixada fins a l'aparcament on tenim el cotxe. A primera hora 
de la tarda, després de veure, deben a prop, un magnífic exemplar d'esquirol 
que encuriosit i expectant observava la nostra pacífica presencia i sense cap 
més detall destacable, molt satisfets, arribem a Espot. 

He tingut el goig de poder compartir aquesta memorable sortida d'alta 
muntanya amb els amics Emi Bravo, Anna M. Pallej8, Francesc Soto i Josep 
M. Torras . 

Jaume Torrens 

1 8 DE SETEMBRE AL MULHACEN (SIERRA NEVADA) 1 

Havent sortit a primeríssima hora del matí de baix a Granada, baixar 
de cop i volta d'un bus que ens ha portat comodament a 3.000 metres d'altu
ra ha estat, per al nostre organisme, mancat d'un mínim d'aclimatació, un 
xic sorprenent i les primeres passes cara amunt es feien un pel carregosses; 
semblava que ens manqués aire, esbufegavem ... 

Deixarem avall Los Panderones, d'on havíem baixat del bus que, proce
dent de l'estació d'esquí de Sierra Nevada que, es diu, és situada més al sud 
d'Europa, en Jaume i jo, fent camí de drecera a estones que, cal dir-ho, ens 
va estalviar distancia, iniciarem el camí vers el nostre objectiu d'avui: el 
Mulhacén. Paulatinament anarem agafant més el ritme, situant-nos al peu 
mateix del pie Veleta (3 .396 m), que contornejarem gairebé planejant. A la 
bifurcació de pistes agafarem el ramal de la dreta vers el refugi de la Carihuela 
(3.229 m), lloc on la pista, de terra des de la bifurcació i en no gaire bon 
estat, davalla, malgrat mantenir-nos sempre durant tota l'excursió, per da
munt dels 3.000. Anarem fent camí vers Los Crestones de Rio Seco, férem 
una ganyipada, deixarem la pista que fa una enorme ferradura per la dreta 
de la Punta de Loma Pelada (3 .185 m) i guanyant una carena-callada per un 
sender forr;a marcat ben aviat aparegué sota els nostres peus, pero ben avall, 
La Laguna de La Caldera, on arribarem després d'una notable baixada. 

Després d'hores de camí, ara sí que érem al peu del cim cobejat; tocava 



pero, abans d'emprendre la pujada, esmorzar i visitar el refugi de La Caldera 
(3.080 m) situat bastant a la vora del llac. Teníem allí, com aquell que diu a 
tocar el nas, l'inici de la per a mi, costeruda, molt costeruda! pala que mena 
directament al cim del Mulhacén (3.479 m). Aquests 400 metres a guanyar 
per a mi foren molt pesats de fer. Gracies al Jaume, que m'estimula tirant 
amunt, fent-me, des de dalt, gestos indicant que gairebé ja hi érem, vaig 
aconseguir arribar-hi: jo puc dir que estava a punt de renunciar. Pero bé, 
gracies a Déu no fou així i a la 1 i 8 minuts del migdia, amb gest no gaire 
brillant, assolia el cim més alt de la península Iberica. L'encaixada, allí dalt, 
fou intensa i emocionada. 

En el cim hi havia fon;a excursionistes que en gran majoria eren de 
parla estrangera: els iberics érem minoria. Férem les fotos de rigor, una 
queixalada, admirarem el cim veí, !'Alcazaba (3.364 m) que semblava prou 
interessant, pero, per a nosaltres, llavors, inabastable. Allí a Sierra evada, 
tot donava la sensació d'ésser molt gran, pero a la vegada molt arid i sec, 
molt diferent, evidentment, del Pirineu. No obstant aixo no deixava pas de 
tenir interes excursionista, vist naturalment des la propia optica d'un altre 
tipus de paisatge. A mi, personalment em convidava a tornar-hi. La vida, em 
donara aquesta oportunitat? 

S'imposava el retorn, 
car havíem fet unes quantes 
hores de camí que, pel cap 
curt, ens tocava doblar: una 
última mirada a l'immens 
entorn i avall, va! Per estal
viar-nos el fort repetjó, que 
des de La Caldera mena a 
la carena que havíem fet de 
baixada, revoltarem la pista 
que encercla la Punta de 
Loma Pelada. La caminada 
de retorn a mi se'm féu real
ment molt pesada. Sort del 
bon company que duia que, 
quan jo flanquejava m'aju
dava de valent! Cal dir, pe
ro, que tot anant deixant 
enrere el Mulhacén, aquell 
totxo imponent, pero feixuc, 
almenys pel que fa a la vi
sió que nosaltres dos en te
níem, i anant-nos apropant , 
lentament de nou a la base 
del Veleta, no deixa de ser 
ben engrescador. Al peu del 
Veleta veiérem una gran
díssima colla que en baixa
ven molt fresquets i riallers: 
el contrast amb nosaltres era 
ben evident. Recordarem en 

Arribant al Mulhacén; a baix, paratge de 
La Caldera i, al fons el pie Veleta. 
(Foto: Jaume Sors) 



aquell indret un comentari que de pujada ens féu un . alemany que parla va 
angles: no li cavia al cap veure, en un pare nacional!, fer-hi tantes obres; ah 
Spain. 

A l'autobús, primer, i al cotxe després, que se n'hi estava de bé! 
A l'envolar-se l'avió que de Granada ens havia de tornar a Barcelona, 

albirarem la Sierra, llunyana, és clar, pero en la que, forga concret, es dis
tingia part del camí que poques hores abans havíem fet amb esforg i que ens 
dona el goig de fer cim. Aquelles muntanyes, ens deien adéu o a reveure? 

Josep i Jaume Sors 

PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 

Novembre 

1, dijous 
3, dissabte 
4, diumenge 
6, dimarts 
11, diumenge 
11, diumenge 
11, diumenge 
11, diumenge 
18, diumenge 
18, diumenge 
25 diumenge 

Activitats 

Matinal a la Serra de l'Obac 
3a Sessió J ornades Excursionisme 
Missa en memoria dels excursionistes 
Reunió preparatoria Concurs 
4a Sessió J ornades Excursionisme 
Excursió pels Rodals de Mogrony 
Excursió matinal a la Vall d'Horta 
Lliurament premis Marxa Infantil 
Ronda per Sant Lloren«; del Munt 
St. Celoni-Corró d'Amunt (23,2 km) 
Excursió a Els Graus del Montsant 

TENIM NOTÍCIA DE ... 

Més informació a: 

Grup de Muntanya 
Grup Infantil 
Noticiari del Centre 
Grup de Fotografia 
Grup Infantil 
Grup de Muntanya 
Grup Anar-hi Anant 
Noticiari del Centre 
Grup Infantil 
Grup de Senders 
G. Munt. - G. Anar-hi 

Dia 4: XXN Marxa pel Montseny; I Cursa del Bandoler (Taradell); XIII 
Caminada Sant Miquel de Balenya-Seva. Dia 10: Caminada Nocturna La Xi
ruca Foradada. Dia 11: XIII Marxa Excursionista <<Camins de les Guilleries>> ; 
7a Marxa del Garraf; Ruta de les Fonts (serra de Sant Mateu); A la parro
quia de Sant Serní - Carrillo (Andorra) trobada en memoria dels excursionis
tes; Marxa popular de Les Masies; Marxa Infantil de Regularitat de Sabadell; 
XXI Matagalls-Vic; Marxa de les ermites d'Amer; Els camins d'avui en la 
Barcelona de sempre. 2a Quinzena: La Marxeta, de l'Agrup. C. E. de Mataró. 
Dia 18: XXII Marxa-Rupit-Taradell; I Marxa Infantil de Regularitat de Sant 
Feliu de Codines; V Marxa Senderista del Mezquín; Marxa de Regularitat 
Terres de Lleida; XXXVII Camí de Muntanya (Reus); XIII Marxa del Port 
(Tortosa); Cicle pera coneixer l'Albera; Caminada popular de Vallirana. Dia 
25: Marxa <<El Cuc>> (Cornella); XIII Cursa de !'Esquiador (Igualada). Dia 2 de 
desembre: Volta al Terme (Sant Andreu de la Barca). 



ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES DE NOVEMBRE 

GRUP INFANTIL 
• Dia 3: Tercera sessió Jornades Infantils d'iniciació a l'Excursio

nisme. A les 5 hores, al Centre. 
• Dia 4: Missa a !'Ermita de Les Arenes. Sortida matinal: es concre

tara hora i lloc de sortida més endavant a través del vocal Fran Gómez; telef. 
93, 714,50,20. 

•Dia 11: Quarta sessió Jornades Infantils d'iniciació a l'Excur
sionisme. Es fara una sortida matinal, tecniques d'acampada i muntatge de 
tendes . Es marxara del Centre a les 9 del matí. 

A dos quarts de 7 de la tarda, a l'Auditori municipal, lliurament de 
premis de la 41 Marxa Infantil de Regularitat. 

• Dia 18: Ronda per Sant Lloren~ del M un t. Sortida de tot el dia. 
Es marxara del Centre a les 8 en cotxes particulars. Cal portar esmorzar i 
dinar. Vocals: Fran, telef. 93,714,50,20 i Guillem, telef. 93,714,82,95. 

GRUP DE MUNTANYA 
• Dia 1 de novembre: Excursió matinal a la Serra de l'Obac. Des

pla~ament en cotxes particulars fins al km. 12,3 de la ctra. de Matadepera a 
Mura. D'allí, a peu vers 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 Debanadors, Coll de Boix, Carena de la Castanyera, Coll 
de Garganta, Els Xiprers. Hora de sortida: a dos quarts de 8 del local del 
Centre. Rores de marxa: 3,30 a 4. Desnivells: 400 m. aprox. Hora de retorn: 
a dos quarts d'1 aprox. Vocal: Ramon Vila, telef. 93,714,57,77. 

• Dia 4: Assistencia a la Missa en memoria deis excursionistes 
castellarencs difunts, que com de costum, tindra lloc a l'ermita de la Mare 
de Déu de Les Arenes. 

•Dia 11: Rodals de Mogrony. Santuari (1.360 m). Coll de la Pardine
lla, font de la Bauma on esmorzaríem, Coll Pan (1.750), bon mirador , i tor
nada per Coll de Mancillo, darrera el Puig de S.Pere. Dinar de motxilla al 
Santuari (972,73,00,53). Sortida a les 7 del matí, en cotxes particulars i arri
bada prevista a casa sobre dos quarts de 5. Vocal: Josep Manel Martí, telef. 
93,714,79,92. 

• Dia 25: Excursió de tot el dia a la Serra del Montsant, conjunta amb 
el grup Anar-hi Anant, que es detalla a continuació. 

GRUP ANAR-HI ANANT 
•Dia 11: Excursió matinal a la Vall d'Horta. Itinerari: Pont de la 

Roca, coll de Palomeres, serra del Bon Aire, pedra d'Áliga, turó i castell de 
Rocamur, coll Gavatx, baga i torrent del Marquet, masia del Marquet de les 
Roques, riera d'Horta i pont de la Roca. Hora i lloc de sortida: A les 8 del 
matí del local social. Despla~ament: En cotxes particulars fins a la Vall d'Horta. 



Hores de camí: Tres i mitja aproximadament. Vocals: Maria Concepció Costa 
i Josep Maria Biosca. T. 93,714,62,63 

• Dia 25: Excursió de tot el dia als Graus de la Serra del Mont
sant, conjunta amb el grup de Muntanya. Itinerari: La Morera de Montsant 
(7 43 m), cOdol Badat, camí dels Fareus, grau del Carabassal, serra Major 
(1.142 m ), camí de capc;ada, piló dels Senyalets (1.106 m), clot del Cirer, co
mellar del barranc del Miró, racó de Missa, grau de Salfores, La Morera. 

Descripció de l'itinerari: El magnífic grau del Carabassal, junt amb 
un tram del camí dels Fareus, és un agosarat itinerari recuperat des del no
vembre de 1993. El clot del Cirer es presenta com un lloc encisador, antic 
recés de pasturatge, amb un salt d'aigua i dues nogueres de bona planta, ar
recerat dels embats del vent. El racó de Missa disfruta d'una de les pano
ramiques més completes de la cinglera ponentina del Montsant. Foto quasi 
obligatoria. Per acabar, el grau de Salfores, dedicat al cavaller Arnau de 
Salfores, que ostenta el domini de La Morera a partir del 1.170 i funda la 
comunitat cistercenca femenina de Bonrepos, ens facilitara el cómode retorn 
a aquesta vila, la més enlairada de la serra i famosa pels seus vins d'alta 
qualitat. 

Hora i lloc de sortida: A dos quarts de 7 del matí del local social, en 
cotxes particulars fins a la Morera. Hores de camí: Cinc aproximadament. 
Vocals: Jaume Torrens i Josep Maria Biosca T. 93 ,714,55,42 i 93,714,62,62. 

Notes: 
• Es tracta d'una excursió matinal , sense dificultats tecniques, amb uns 

desnivells totals de + 550 m, - 550 m. Cal dur esmorzar i beguda per a tot el 
matí. El dinar es pot portar o fer-lo en un restaurant de la Morera o d'Escaladei. 

GRUP DE SENDERS 
• Dia 18: Sant Celoni - Corró d' Amunt de 23,2 km. 
Per a consultes i aclariments, podeu adrec;ar-vos al vocal Ramon Falcó, 

telef. 93,714,60,70. 

GRUP D'ESQUÍ 
Com podeu veure, ja hi tornem a ser. Ha passat un any i aquest mes 

d'octubre ja ha portat neu a les muntanyes. Nosaltres estem preparant el 
tradicional curset d'esquí, que farem els dos darrers dissabtes de gener i els 
dos primers dissabtes de febrer . En el proper butlletí de desembre us amplia
rem la informació i concretarem les dates d'inscripcions. Fins llavors, podeu 
anar preparant esquís, pals, botes, .. . Si teniu qualsevol dubte us podeu posar 
en contacte amb qualsevol dels responsables del grup. 

GRUP DE FOTOGRAFIA 
• Dimarts, dia 6 a les 21 hores, al nostre local social, ens reunirem tots 

els afeccionats a la fotografia que volguem participar en la preparació de les 
bases del concurs trimestral del proper any (hi esteu convidats). Aquesta reu-



nió servira per fer els canvis que siguin necessaris i escollir els temes de cada 
trimestre, del 1 Té Concurs Anual de Fotografia. Tot sera acordat pels assis
tents a la reunió. 

Us recordem que el tema del quart i darrer trimestre d'enguany és <<MUN
TANYA>> i la data maxima d'admissió de fotografies és el 15 de desembre. Les 
cartolines les podeu passar a recollir els divendres, de 10 a 11 de la nit. 

Les fotografies del3er. trimestre del tema <<LES PERSONES EN EL SEU 
OFICI» estan exposades al local social, on les podreu passar a veure fins a 
mitjans del mes de desembre. El veredicte efectuat per membres de les Agru
pacions Narcís Giralt de Sabadell, el passat 2 d'octubre, va ser el següent: 

Guanyador del 3r Trimestre: Elvira Guardia amb 37 punts; 2n, 
R.Carballo, 35; 3r, J.L.Malvesí, 35; 4rt, J.Serra, 35; 5e, M.Bernal, 34; 6e, 
R.Carner, 32; Té, J. M. Fontanet, 32; Se, J. M. Badia, 32; 9e, F. Deu, 31; 
lOe. J.Otaola, 27; lle, R. Esteve, 26; 12e, J. Muntada, 26; 13e, G. Díaz, 25; 
14a, E. Ventura, 25; 15e, Ll. Latorre, 25; 16a, C. Campos, 22 i 17a, I. Mach 
amb 21 punts. 

Classificació general després del tercer trimestre, del16e Con
curs Anual de Fotografia en color: lr, M. Bernal amb lOS punts, 2n, R. 
Carballo, 106; 3a, E. Guardia, 105; 4rt, F. Deu, 99; 5e, J . L. Malvesí, 96; 6e, 
J. M. Fontanet, 96; 7e, J. Serra, 94; Se, R. Esteve, 92; 9e, J. M. Badia, 92; 
lOe, Ll. Latorre, 90; lle, J. Otaola, S5; 12e, R. Carner, S5; 13a, E. Ventura, 
S3; 14e, J. Muntada, 79; 15e, G. Díaz, 71; 16a, I. Mach, 6S; 17a, C. Campos, 
64; lSe, F. Soto, 4S; 19e, X. Soley, 23; 20e, G. Deu, lS; i 2la, L. Fontanet, 
amb 17 punts. 
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«Venedors de pinyes>>, foto més puntuada 111 trimestre concurs anyal; 
n'és l'autor Francesc Deu 



Tenim notícia del 51e Concurs Iberic de Fotografia, <<Trofeu Pell» 2001 
d'Igualada. Per a més informació us podeu adrec;ar al vocal de fotografia. 

ESPLAI SARGANTANA 
L'ESPLAI INFORMA: Salut sargantanes! 
En aquesta carta que us adrecem, intentarem respondre aquelles pre

guntes que probablement us deuen de rondar pel cap respecte el funcionament 
del curs del grup de joves. 

-Quan costa ser del grup de Joves? 
Activitats: les activitats del grup de joves s'aniran pagant a mesura 

que es vagin realitzant. És a dir: el grup s'autofinanc;a; per exemple: si un 
cap de setmana marxem a fer qualsevol activitat, el participant haura de pagar
se l'estada i tots els extres que hi puguin haver. Els desplac;aments els paga
ra el CEC. De totes formes, i donat que tenim intenció de fer moltes activi
tats i fins i tot alguna ruta, el grup es reserva la possibilitat de realitzar 
activitats per aconseguir fons economics per sufragar-nos (en parto totalment) 
alguna activitat puntual arribat el moment. 

Asseguran~a: el grup de joves, gaudira d'una asseguranc;a diferent a 
la resta del grup d'esplai donat que les activitats són diferents. Per tant, hem 
vist convenient recórrer a l'asseguranc;a de la Federació d'Excursionisme de 
Catalunya que val 7.000 pessetes aproximadament i és valida des de 1'1 de 
gener del 2002 fins al 31 de desembre del mateix any (si féssim aixo 
ara, perdríem l'asseguranc;a al 31 de desembre d'aquest any). Aixo implica el 
requeriment d'una asseguranc;a que cobreixi als participants de les nostres ac
tivitats fins a finals d'any i donat que amb !'arribada del fred no realitzarem 
cap sortida d'excursionisme, d'escalada, muntanyisme ni res similar, ens apro
fitarem de la mateixa asseguranc;a de l'esplai del curs passat que expira a 
finals d'aquest any. Així dones, estaríem parlant que l'asseguran~a durant 
tot el curs rondara les 7.000 pessetes. 

Val a dir pero, que el fet de federar-se significa gaudir de descomptes en 
material de muntanya en algunes botigues, refugis, albergs ... També és molt 
important remarcar que sempre que realitzeu qualsevol de les activitats que 
englobi aquesta asseguranc;a, tanta dins coma fora de l'esplai (ídem pel país), 
s'estara assegurat amb tots els ets i uts. 

Quota: no ens podem oblidar de la quota anual del CEC, ja que és in
dispensable ser soci del CEC per ser-ne de l'Esplai Sargantana. En aquest cas 
estem parlant d'unes 1.500 pessetes. 

Total: 7.000 + 1.500 = 8.500 Pts (51,1 Euros) 
El cobrament es fara durant el mes d'octubre. En cas de preferir un 

cobrament fraccionat de dues quotes de 4.250 pessetes (una ara i l'altra al 
desembre) és convenient donar l'avís al telefon del CEC (93,714,73,05). 

-Com funcionen les sortides? 
Les sortides es plantejaran entre tots/es i per consens de la majoria (de 

monitors, jeje). 
Les inscripcions a les activitats es tancaran la setmana anterior a la 

sortida. Per tant, és indispensable haver-se apuntat una setmana abans 



de la sortida i portar-ne la conseqüent autorització deis pares per 
poder-hi assistir. 

Tot aixo que hi ha aquí explicat, és el que es va dir en la reunió de 
pares realitzada el passat dia 3 d'octubre. El funcionament del grup intenta
ra seguir una línia que vindra definida per la dinamica intrínseca del mateix 
(toma frase! ). 

NOTICIARI DEL CENTRE 

V MISSA EN SUFRAGI I RECORDAN<;A DELS EXCURSIONISTES 
CASTELLARENCSTRASPASSATS 

• En col-laboració amb els Amics de l'Ermita de la Mare de Déu de Les 
Arenes, el dia 4, a les 10 del matí, a l'ermita de Les Arenes es celebrara la 
missa i a continuació la plantada d'un arbre, com ja és costum d'anys. La 
Junta del Centre es complau a convidar-hi a tots els socis i castellarencs: hi 
sereu tots molt benvinguts. 

LLIURAMENT DE PREMIS DE LA XLI MARXA INFANTIL 
• El dia 11, a dos quarts de 7 de la tarda a l'Auditori Municipal, tindra 

lloc !'obertura del XXXI Cicle de Projeccions i Conferencies amb el passi pú
blic de les diapositives de la Marxa Infantil. A continuació es procedira a fer 
ellliurament de premis als equips millor classificats, el record de participació 
a tots els infants que hi prengueren part. També es lliurara el record habi
tual a les escoles locals que hi estigueren representades per un mínim de tres 
equips. Com que en el moment d'imprimir aquest butlletí encara no disposem 
de la classificació definitiva preguem els infants que estiguin amatents al tauló 
d'anuncis de les respectives escoles, on dies abans de l'acte de lliurament, hi 
trobaran la relació d'equips premiats. 

RIFA DE NADAL 
Enguany juguem en el número 45.440. Les participacions les trobareu 

en els llocs de costum. 

11 TAST D'EXCURSIONISME 
El passat dia 8 d'agost dintre dels actes de la nostra Festa Major, el centre 

va organitzar el segon <<Tast d'excursionisme» amb el tema de les nostres fonts. 
L'excursió va consistir en un petit vol per algunes fonts, concretament en vam 
visitar 10, pels voltants de Castellar. L'excursió va ser guiada i comentada 
per voluntaris del Centre coneixedors de les fonts i de la natura que les en
volta. El tast va ser un exit; hi van participar més d'un centenar de persones 
de la Vila, tant grans com petits, que van gaudir d'una simpatica excursió. 

LA COMISSIÓ ORGANITZADORA DE LA MARXA 
DÓNA LES GRÁCIES 

La Marxa és una activitat anyal -i en fa 41, d'anys!- que si es pot 



portar a terme és, evidentment, gracies a un grup de socis que no hi estal
vien feina, esforr; i dedicació. No obstant gosaríem dir que la seva tasca pos
siblement no reeixiria pas si no fos pel suport individual de moltes persones, 
sacies o no, d'entitats i establiments d'índole diversa amb el seu recolzament 
economic i en especies, dels mitjans públics d'informació, dels donants de tro
feus i obsequis, etc. etc. Tots ens són indispensables i a tots els ho agrai:m. 
Així dones, a tots, repetim, moltes gracies! 

EL CENTRE A RÁDIO CASTELLAR 90.1 FM 
Divendres, a les 20,30 h: <<Sempre fent camÍ». El programa del C.E.C. 

amb Paula Domínguez. 
Tenim una nova veu fent el ja conegut programa de radio dels diven

dres al vespre, ara i amb el nom de <<Sempre fent camÍ>> , la Paula Domínguez 
ens acostara cada setmana a l'actualitat del món excursionista, centrat en 
les activitats fetes i per fer de la nostra entitat. Bona sort i anim! 

També volem agrair els anys de bona informació que ens han ofert en 
Rafa Homet i en Marc Paül, en nom del Centre. Moltes gracies a tots dos i 
als que us han ajudat a fer realitat aquest programa setmanal. 

A TALL DE PRESENTACIÓ 1 CONDOL 
La Junta del Centre vol palesar públicament a tots els familiars d'en 

Joan Germa i Mañosa (t), com en el seu dia féu a través de Forja, el seu 
condal més profund i sincer per la perdua d'aquest company de joventut dels 
que ara ja formen en les files dels «grans». 

Les paraules que l'Albert Antonell esmen;a emotivament per parlar-nos 
d'en Joan tata la Junta del Centre se les fa seves: el Joan se les mereix amb 
escreix, ja que les persones de la talla humana, tan ferma en tots els aspec
tes, com en Joan, són les que fan tirar endavant i consoliden les entitats, la 
SEAC, el CEC, d'aquestes n'és una. 

Cal dones, que, encara que la seva tasca, actualment potser desconegu
da almenys per uns determinats sectors de socis )oves de nova incorporació, 
sigui reconeguda i valorada. L'amic Antonell ho fa amb paraules justes; la 
Junta les subscriu plenament ja que diuen el que cal i és just d'esmentar 
referides aquesta persona avui desapareguda i que desitgem reposi en pau. 

La Junta 

ADÉUJOAN 
Al final d'un <<pont>> d'aquells que tantes vegades havíem aprofitat pera 

les nostres activitats excursionistes, una breu trucada m'assabenta del teu 
sobtat traspas. Estaves malalt, i estaves present moltes vegades en el pensa
ment. Sempre en l'esperan~a que ho podries anar trampejant. Malauradament 
no ha estat així. Quan perdem un bon amic, perdem un xic de nosaltres ma
teixos, pensem que no pot ser, que és injust. Pero no som els homes que dis
posem. És cosa prou sabuda. 



Davant del fet irreversible: primer una gran tristor em trenca el cor i 
trava la paraula. No pot ser. No hi ha dret. Era massa jove. No m'adono 
pero, queja som fon;a grans. Automaticament vénen al pensament una mu
nió d'agradables records de quasi una vida. Escola, catecisme, adolescencia, 
joventut, servei militar, en franca amistat. I en la vessant excursionista, la 
SEAC, sortides, campaments, vacances, Granera, cal Joan del Batlle, un munt 
de marxes infantils, diorames i exposicions, tasques de Junta i organització. 
No acabaríem mai, tota la vida col-laborant en el batee de la nostra entitat. 

Vares ésser un ferm puntal en la represa a primers dels anys 60. Quin 
munt d'hores esmerc;ades en aquelles heroiques exposicions a la <<Biblioteca>> . 
La gent havia de pujar fins al segon pis per veure el que bastien els excur
sionistes, i ho feia amb escreix i nosaltres n'estavem satisfets i agrai:ts. El 
teu bon gust i les teves idees, sempre renovades i en superació constant, hi 
tenien molt a veure. 

També vares ésser un dels pioners en la practica de l'esquí. Plegats varem 
veure el naixement de l'estació del Port del Comte. La que teníem més a prop. 
Quantes baixades en els anys de bona neu. I si no, Font Romeu, La Molina, 
Andorra, Espot o fins 
Baqueira o Benasque, fent 
proselitisme i ensenyant 
a donar els primers pas
sos, amb les fustes als 
peus, al jovent. 

I les teves feines en 
la Marxa Infantil, any re
ra any. Igualment deter
minant, en l'adequació i 
engegada del local actual. 
Podríem omplir el butlle
tí sencer de vivencies i 
records. Ja ho he dit, tota 
una profitosa vida. 

Amic Joan, estigues 
ben segur que et recor
darem sempre com el que 
vares ésser. Un bon com
pany, un espos i pare ex
cepcional i un gran home. 
Des del cim més alt, que 
tuja has assolit, beneeix 
a tots els teus familiars i 
vetlla els passos dels ex
cursionistes. Fins que 
Déu vulgui. Adéu 

Albert Antonell 
El Joan amb la Rosa, dalt La Mola, d'aixo 
en fa molts anys 



EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DEL MES DE SETEMBRE 

EXCURSIONISME 
Entorns de Castellar: Día 1: Visita a Sant Lloren¡; del Munt; Canal 

de les Teixoneres, Carena dels Clapers (veure emplac;ament Faig) i retorn 
al km. 13,5; P. Cardona, V. Gandia, J. Roura, J. Sors i R. Vila. - Día 2: 
Prospecció del 11 Tast d'Excursionisme; Castellar, font de les Bassetes, 
font dels Horts de les Bassetes, font dels Ocellets, font del Brunet, font dels 
Arbrets, font de can Pelacs, font i mina del Boa, font dels Enamorats, font 
del Lledoner o de la Pica de cal Coca i Castellar; P. Cardona, J. Roura i S. 
Rovira.- Día 4: Coll d'Estenalles, Sant Jaume, Carena de la Castanyera, La 
Coma d'en Vila, Alzina del Vent, Coll de Baix, La Cort Fosca, L'Hospital de 
Sang i retorna Coll d'Estenalles; R. Canturri, P. Cardona i F. Homs.- Día 
13: Alzina del Salari, Coll de Boix, Bauma i font dels Debanadors, cova d'en 
Norbert, Bauma del 
Teixó, Carena de la Cas
tanyera, font dels Tra
giners, Cova dels Tra
giners, Graons de Mura 
i Alzina del Salari; R. 
Canturri, P . Cardona, 
F. Homs, J. Martí i 2 
companys de Terrassa: 
J osep Bou i J oan Vila. 
- Día 18: Cra. del coll 
d'Estenalles, Avene de 
la canal de les Teixone
res, L'Esquena d'Ases, 
Revolt de la Guineu, 
Faig del Racó de les 
Teixoneres, Carena del 
Roure del Palau, Canal 
del Cellerot i Carretera; 
R. Canturri, P. Cardo
na, F. Homs i J . Martí. 
- Día 25: Coll d'Estena
lles, coll de la Gargan
ta, Carena de la Casta
nyera, Coma d'en Vila, 
Alzina del Vent, coll de 
Baix, Carena dels En
ries, Bauma de Deba
nadors, Bauma d'en 

Una part deis assistents al 11 Tast d'Excursio
nisme creuant el Pont Vell. (Foto: G. Díaz) 



Norbert i retorn al Coll d'Estenalles; R. Canturri, P. Cardona, F. Homs i J. 
Martí. 

Altres excursions: Día 2: Aparcament Pare, planell damunt refugi 
Mallafré, Valleta Seca, coll dels Encantats (2.500), Cim del Gran Encantat 
(2.747) i retorn; E. Bravo, F. Soto, J . M. Torras, A. M. Palleja i J. Torrens. 
- Día 8: Los Panderones, rfgi. Carihuela, rfgi de la Caldera i pie Mulhacén 
(3.480 m) a Sierra Nevada i retorn; Ja. Sors Olivé i J. Sors. - Dies 10 i 11: 
Aparcament Pla de la Lau, cascada de Nerech, cabana de Caoussis, refugi 
des Estagnous (2 .240) i pernoctació. - Día 11, refugi, coll Faustin, cim del 
Mont Valier (2.838 m), coll Faustin, refugi Estagnous i Aparcament Pla de 
Lau; M. Llonch, J. M. Rodríguez i J. Torrens.- Día 11: Castellfollit del Boix, 
Cogulló de can Torra i retorn; amb motiu de l'aplec de la Diada Nacional 
de Catalunya; J. M. Torras. - Día 16: Serra Cavallera - Ripolles; can 
Casadet, Pla de l'Abat, Puigsestela (2.013 m), coll de Pal, La Pedra dels tres 
Bisbats, Refugi forestal Montserrat, La Gran Jar;a i can Casadet; R. Aregall, 
M. Batlle, P. Cardona, T. Mañosa, V. Portell, R Vila i C. Vinaixa. - Día 19: 
Vallhiverna, refugi de Pescadors (1.950), pleta i estany de Llosars, paret sud 
a l'agulla Escudier (3.315), agulla Daviu (3.350), cim de l'Aneto (3.404), pont 
de Mahoma, punta dels Mossens, coll i vall de Corones fins al refugi; J . M. 
Torras, junt amb Jordi Bau, de Molins de Reí. - Día 23: Les Escletxes del 
Papiol; a la Serra de Collserola, Ermita de la Salut, anomenada antigament 
Santa Eulalia de Madrona, Puig Madrona (336 m) i retorn a Les Escletxes; 
J. i A. Rovira, S. Alavedra, M. Gómez, Ar. i Al. Vilatersana i Ar. i J. Sans. 

CAMINADES I MARXES 
Día 3: Caminada de Festa Major, a Sant Hipolit de Voltrega; M. 

Germa i J. M. Torras. - Dies 8 i 9: XI Travessa Montserrat-Reus; P. Cla
pers, E. Dalmau, V. Gandia, J. M. Torras, Ll. Vendrell i M. Vendrell. - Dies 
15 i 16: XXII Travessa Matagalls-Montserrat amb sortida a Coll Formic; 
J. Bescós, P . Camellas, C. Calero, Joa. Casajuana, J.Casajuana, O. Draper, 
R. da Silva, A. Garcia, E. Gómez, P. Llonch, A. Mesa, M. Puig, J. Puig, A. 
Rodríguez, J. Roca, D. Raya, J. Rivera, F. Raya, M. Santos, F. Soto, D. Tor
res, Unai, Ll.Vendrell i M.Vendrell. -Día 16: XX Caminada popular de la 
Roca del Valles; M. Germa i J. M. Torras.- Día 23: 1 Caminada popular 
de Canalda, al municipi d'Odén (Port del Comte); A. M. Palleja i J. M. Torras. 
-Día 29: 11 Marató de Milhau (Occitania), seguint les vores del riu Tarn, 
sota un diluvi ininterromput .. . A. M. Palleja i J. M. Torras. 

ALTRES ACTIVITATS 
Día 18: Desbrossar part del camí de la ruta de la 41 Marxa Infantil 

de Regularitat; R. Canturri, P. Cardona, V. Gandia, M. Germa, F. Homs, 
J. Sors i R. Vila. - Día 21: Finalitzar el desbrossament del camí de la 
Marxa Infantil; P. Cardona, T. Mañosa, J. Roura, iR. Vila.- Día 24: Efec
tuar el cronometratge i el pas de la roda del camí de la Marxa; P. Cardona, 
T. Mañosa, J. Roura, S. Rovira, 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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