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COMIAT 
Malauradament, sembla ser que durant 

aquestes passades setmanes l'infortuni i la ine
xorable llei de la vida vulgui colpejar, de forma 
dura i reiterada, els rengles dels millors excur
sionistes castellarencs. Si en el passat butlletí 
donavem l'emocionat darrer adéu a l'inoblidable 
Joan Germa, avui, amb identica consternació, cal 
fer el mateix amb un altre entusiasta munta
nyenc i també bon col-laborador del Centre. 

El passat dia 1 de novembre, en el decurs 
d'una sortida al Bergueda, prop del Santuari de 
Falgars , de manera igualment sobtada i fulmi 
nant, ens deixava l'amic J osep Palleja. En 
aquests moments de tristor acudeixen melan
giosament a la memoria les entranyables imat
ges de les bones estones que havíem compartit; 
tant en les belles excursions per la munta nya, 

En Josep Palleja, fent tasques 
de control a la Marxa Infantil 

de l'octubre de 1999 

com afrontant els treballs inherents a la celebració de les marxes infantils i de les 
proves de resistencia per muntanya que , únicament gracies a aquestes aportacions 
voluntaries, sempre anonimes, pot organitzar i dur a bon terme la nostra entitat. 

Tal com molt bé va descriure el company Albert, unes absencies que compor
ten una huidor immensa i un dolor profund. 

Des d'aquestes senzilles línies de l'humil butlletí del Centre, voldríem tra
metre i reiterar el sincer condal a aquestes famílies. Tots els trobarem a faltar. 

!PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS I 

Desembre 2001 Activitat Més informació a: 

2, diumenge Corró d'Amunt - Caldes de Montbui Grup de Senders 
2, diumenge «Bosnia. El tens retorn a la normalitat» Cicle de Projeccions 
8, dissabte VII Pessebre al cim St. Martí de Broca Grup de Muntanya 
8, dissabte Ronda per Sant Lloren9 del Munt Grup Infantil 

11, dimarts lnscripcions de socis al curset d'esquí Grup d'Esquí 
14, divendres Reunió: programar activitats trimestre Grup de Muntanya 
14, divendres Inscripcions generals al curset d'esquí Grup d'Esquí 
15, dissabte Termini admissió obres Concurs Fotog. Grup de Fotografía 
16, diumenge XXXVI Pessebre a la Castellassa Noticiari i Grups 
16, diumenge Caldes de Montbui-Castellar del Valles Grup de Senders 
16, diumenge <<Malta. El melic del món» Cicle de Projeccions 
18 , dimarts Veredicte del Concurs Fotografic Grup de Fotografía 
23, diumenge Cicle Montseny: Vall de la Castanya Grup de Muntanya 
23, diumenge Exp. Turpial: Selva amazonica en globus Cicle de Projeccions 
24, dilluns Missa del Gall a St. Lloren9 del Munt Grup de Muntanya 
25, dimarts Inauguració exposicions N o t. Centre-G. Fotog. 
30, diumenge Matinal a la Serra de l'Obac Grup Infantil 

ITJ 
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TENIM NOTÍCIA DE ... 
• Día 2 de desembre: Volta al Terme (Sant Andreu de la Barca). -Día 16: Cicle 

per a coneixer l'Albera. 

ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES DE DESEMBRE 

GRUP INFANTIL 
• Dia 8: Ronda per Sant Lloren~ del Munt. Sortida de tot el día . Sortirem 

del CEC a les 8 del matí. Vocals, Fran (93 714 50 20) i Guillem (93 714 82 95 ). 
• Dia 16: Portada del pessebre a la Castellassa. Sortida a les 8 del matí 

en cotxes particulars i participació a la xocolatada. 
• Día 30: Sortida matinal a la Serra de l'Obac i Turó de Coll Prunera. 

Despla~ament en vehicles particulars. Vocal , Guillem Díaz, telefon 93 714 82 95. 

GRUP DE MUNTANYA 
• Día 8: Excursió al Bergueda. CoHocació del VII Pessebre del Grup de 

Muntanya al cim de Sant Marc de Broca (1.607 metres d'altitud) en homenat
ge a Koldo Basterretxea. Despla~ament en cotxes particulars . Rores de camí: tres 
(aprox). Vocal, Jaume Torrens , telefon 93 714 55 42. 

• Día 14: Reunió per a programar les activitats del Grup de Muntanya 
del primer trimestre del 2002. A un quart d'll de la nit, al local social. Oberta 
a tothom qui vulgui col·laborar. 

• Día 16: Col-laboració a la portada del XXXVI Pessebre a la Castellas
sa (matinal). Sortida del local del Centre a dos quarts de 8 del matí, amb aquest 
itinerari: Castellar, el Ripoll , coll de Lliri, pla del Girbau, coll de Grua i repeu de 
la Castellassa. Pujada per la canal de l'Elefant i davallada per la fa poc recupera
da canal Gentil i retorn per la canal deis Arínjol , coll Llarg, carena de l'Illa, el 
Sabater Vell, sot del Guix, mas Olivet i Sant Feliu del Racó. Vocal, Jaume Torrens 
(telefon 93 714 55 42). La portada del tradicional Pessebre a la Castellassa és 
una petita festa , senzilla i humil , pero potser també una de les més populars, sig
nificatives i carismatiques, de tot el ventall d'activitats que ofereix el Centre en el 
conjunt del seu ampli calendari. Des deis més menuts, que fan les primeres pas
ses per una muntanya que tot just acaben de descobrir, fins els muntanyencs més 
veterans, passant per les noves lleves de jovent excursionista, tothom hi té un lloc 
en aquesta modesta i participativa celebració nadalenca que desitgem que vagi per
durant durant molts anys. Aprofitarem la sortida per a <<inaugurar>• la recuperada 
canal Gentil, una tasca que cal agrair a un entusiasta grup que estima la natura 
i dedica bona part del seu temps a la neteja i recuperació deis camins antics. 

• Dia 23: Cicle de sortides pel Montseny (XLIII). Vall de la Castanya i 
mines del Remei. Itinerari: Ermita de Sant Martí del Montseny, can Jaume 
Llavina, can Vilorda, el molí de l'Adrobau, el Vilar, el Bascas, sot del Bassau, 
torrent de les Mines i mines del Remei. La tranquil·la i solitaria Vall de la Cas
tanya es traba arrecerada sota els feréstecs vessants orientals de la Calma. Una 
munió de masas formen la Parroquia de Sant CristOfol de la Castanya. Corpren 
l'empla~ament de les mines del Remei , encinglerades en el racó més feréstec de la 
vall . Sortida a les 7 del matí. Vocal, B. Farera, tels. 93 714 26 76 i 93 714 54 53. 

• Día 24: Assisti'mcia a la tradicional Missa del Gall a celebrar a Sant 
Lloren~ del Munt. Sortida del local del Centre a dos quarts de 10 de la nit. 
Despla~ament en cotxes particulars fins el pla del Girbau. Rores de camí: dues 
(aprox). Cal portar llum individual. De retorn i al local social, celebració amb tor
ronada , xampany i tertúlia. Vocal, Jaume Torrens, telefon 93 714 55 42 . 



GRUP ANAR-HI ANANT 
• Dia 16: Participació en la XXXVI portada del pessebre a la Caste

llassa de Can Torres. 

GRUP DE SENDERS 
• Dia 2: Corró d'Amunt - Caldes de Montbui , de 22,7 quilómetres. 
• Dia 16: Caldes de Montbui - Castellar del Valles, de 10 quilómetres. 
Per a consultes i aclariments , podeu adrer;ar-vos al vocal Ramon Falcó, tele-

fon 93 714 60 70. 

GRUP D'ESQUÍ 
Curset d'esquí del CEC - Temporada 2001-2002 

• Ja tornem a engegar una nova temporada d'esquí. Recordeu que enguany 
continuarem a l'estació andorrana de Pal-Setúria-Arinsal. 

Les inscripcions es faran el proper dimarts , dia 11 de desembre, de 9 a 10 
de la nit només per als socis, i el divendres, dia 14 de desembre, de dos quarts 
de 10 a les 11 de la nit per a tothom (amb prioritat pels socis). 

Caldra portar una bestreta de 5.000 pts per inscripció. També heu de portar 
les vostres dades completes: Nom i cognoms, data de naixement, número de soci , 
telefon, demostrar que teniu algun tipus d'asseguranr;a , DNI i nivell d'esquí. 

Pel que fa al preu , enguany encara no ens l'han fet arribar, de manera que el 
publicarem properament al setmanari F01ja, i també el podreu consultar al local 
del Centre abans dels dies d'inscripció. 

És totalment obligatori signar una autorització i donar-la als responsables 
del Grup d'Esquí (en el cas de ser menor d'edat) i tenir algun tipus d'asseguranr;a 
que cobreixi aquesta activitat. 

GRUP DE FOTOGRAFIA 
• El dia 15 d'aquest mes acaba el termini d'admissió d'obres per participar 

en el XXXIX Saló de Muntanya, corresponent a la XLVIII Exposició Social de Foto
grafia. A més és puntuable per al quart trimestre del XVI Concurs Anual. Les car
tolines es poden passar a buscar pel Centre els dimarts i divendres de 10 a 11 de 
la nit. Si fos possible, el veredicte es fara públic el dimarts dia 18 a les 10 de la 
nit. El dia 25 a les 12 del migdia, al local social, es fara el lliurament deis premis 
als guanyadors del Saló de Muntanya i quedara inaugurada l'exposició. Aquesta 
es podra visitar fins el dia 6 de gener del 2002. 

El passat dimarts 6 de novembre es va celebrar la reunió programada per 
concretar els quatre temes del concurs de l'any proper. D'acord amb tots els assis
tents, els temes seran: Primer trimestre, <<Tema lliure>•; segon trimestre, «Horts i 
conreus», tercer trimestre, <<Fotografia nocturna»; i quart trimestre, <<Muntanya», cor
responent al XL Saló de Muntanya. Les bases i els possibles canvis es faran pú
blics més endavant. Les fotografies del tercer trimestre· del tema «Las persones en 
el seu ofici» estan exposades al local social, on les podreu passar a veure fins a 
mitjans del mes de desembre. 

Des de la vocalia del Grup de Fotografia us volem desitjar molt bones festes 
de Nada! i esperem retrobar-nos durant l'Exposició Social de Fotografia correspo
nent al Saló de Muntanya. Quedeu tots convidats. Fins aviat. 

XXXI CICLE DE PROJECCIONS I CONFERENCIES 
• Dia 2, a dos quarts de 7 de la tarda: Bosnia. El tens retorn a la norma

litat. Diapositives, pels periodistes Eduard Garcia i Xavier Vida!, al local social. 
• Dia 16: Malta. El melic del món. Diapositives, pel doctor Joaquim 

Montoriol, al local social, a dos quarts de 7 de la tarda. 
• Dia 23: Expedició Turpial. La selva amazonica en globus aerostatic. 

Diapositives i pel-lícula per Guillem Sanz i Miquel Messeguer, al local social , a 
dos quarts de 7 de la tarda. 



NOTICIARI DEL CENTRE 
XXXVI PESSEBRE A LA CASTELLASSA 

• El dia 16, com ja trobareu detallat a l'epígraf de Grups, celebrarem aques
ta tradicional festa. L'horari de sortida d'aquí al Centre podeu escollir-lo del Grup 
que més us abelleixi. Al peu de la Castellassa, tal i com férem l'any passat, hi 
haura xocolatada per a tots els presents. El més menut, o menuda, que hi assis
teixi, fara l'acte simbolic de lliurar el pessebre a l grup d'escaladors que l'hissaran 
al cim del monolit. Us hi esperem, que hem de cantar for~a nadales! 

V MISSA A LES ARENES 
Tal com estava previst tingué lloc el dia 4 del proppassat novembre, a l'ho

rari habitual i es desenvolupa amb tata normalitat, exceptuant que, a l'ésser aques
ta missa celebrada un mes més tard que l'any anterior, en previsió del fred, s'ofi
cia a !'interior de !'ermita. L'arbre plantat fou un bonic teix, amb la novetat que 
enguany d'aquesta tasca se'n feren carrec uns quants components del Grup Infan
til. I , finalment, cal deixar constancia que seguint la tradició es lliura als assis
tents un recordatori/estampa del qua! el Centre en tramet un exemplar als fami
liars, sabuts, de tots els nostres socis traspassats, que , a hores d'ara, ja deuen 
haver rebut. 

EXPOSICIÓ DE NADAL 
Primeres imatges dels esports de neu a Catalunya és el títol de la d'en

guany. L'excursionisme porta els esports d'hivern al nostre país l'any 1908, quan 
feia poc que havien arribat als Alps procedents del Nord d'Europa. Els mitjans de 
comunicació de !'epoca, diaris i revistes iHustrades, van tenir un paper molt im
portant en la implantació de l'esport ja que comptaven amb el suport de la foto
grafia. Gracies a ella, l'esport i els seus practicants entraven de mica en mica en 
la normalitat de la vida quotidiana . Les fotografies d'aquesta exposició són de l'ar
xiu fotografic del Centre Excursionista de Catalunya, de Barcelona, i ens mostren 
imatges d'uns esportistes descobrint una nova manera de veure, viure i estimar la 
muntanya. S'inaugurara el dia de Nada! a les 12 del migdia, conjuntament amb la 
de fotografia de les fotos presentades al XXXIX Saló de Muntanya i se'n lliuraran 
els premis als guanyadors. Ambdues exposicions es podran visitar els dies 25, 26, 
30, 1 i 6 de 12 a 2 del migdia, quedant clausurades el mateix dia 6. 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DE MES D'OCTUBRE 

EXCURSIONISME 
Entorns de Castellar: Dia 9: Castellar, can Mariner, serra de Sant Iscle, La 

Salut de Sabadell i retorn a Castellar; R. Canturri, P. Cardona i F. Homs. - Dia 
16: Les Arenes , torrent i sot de Matalonga, Canal Gran, Camí dels Maringes, 
Castellassa de can Torres, Col! Llarg, Carena de l'Illa, torrent de Matalonga i Les 
Arenes; R. Canturri, P. Cardona, F. Homs i J. Martí. - Dia 23: Granera, Carena 
de Serrallonga, El Col! , Serra deis Ermots del Col!, Dolmen de Trullars i retorn 
a Granera; R. Canturri, P. Cardona i F. Homs. - Dia 24: El Marquet de la Roca, 
col! Gavatx, camí de !'Escaleta, Balcó de les Fogueroses, Canal deis Arítjols, Canal 
del Tell, el Palier (font), Canal del Llar i el Marquet; J. M. Torras, junt amb com
panys del Club Muntanyenc de Terrassa. - Dia 30: Col! d'Estenalles , Col! d'Este-



lla , Montcau, Esquena del Montcau o Turó deis 24 pilons , Coll d'Eres, Avene del 
Montcau i Coll d'Estenalles; R. Canturri, P. Cardona, F. Homs i J. Martí. 

Altres excursions: Dia 3: Alto Campoo: Callada de Piedras Luengas, cin
glera de Peña Labra (2018 m. ) i retorn; A. M. Palleja i J . M. Torras, junt amb L. 
Muntan i A. Ruiz (Club Muntanyenc Barcelones) i J . Alba (Peñalara). - Dia 4: 
Valle de Liébana: Puertos de Aliva, callada de Covarobres, la Vueltona, refugi 
Cabana Verónica , cim del Tiro Tirso (2 .570 m. ) vértex d'unió de les províncies de 
Lleó, Astúries i Cantabria, i retorn pels Urrieles (2.50 1 m. ) i els Horcados Rojos ; 
A. M. Palleja i J. M. Torras junt amb L. Muntan, A. Ruiz i J. Alba. - Dia 7: 
Senderisme: Tossa de Mar - Tordera; nombre de participants, 26. - Dia 12: Serra 
de Castelltallat (Bages): La Morera, torrent de Putxó, can Ferrer, cal Codony, 
Obaga de cal Codony i la Morera; P. Cardona i C. Vinaixa. Serra del Cadí : coll de 
l'Home Mort, pleta d 'en Claret, refugi de Prat d'Aguiló, cim del Blancor (2.094 m. ) 
i retorn; A. M. Pallej a i J. M. Torras. - Dia 13: Serra de Castelltallat: La More
ra, cal Corbera, torrent de can Fontfreda, el Senús, Gobianes, Castell de Coaner , 
torrent de Gobianes, Obaga de can Borre!, La Rabassa i La Morera; P . Cardona i 
C. Vinaixa. - Día 21: Cicle Montseny (XLII), Camp Sesagulles, font d'en Vila, 
puig Sacreu; J. M. Martí, J. Martí, J . Torrens, J . Ribalta , A. Membrive, A. Sán
chez, J. Membrive, J . Aldoma, P . Domínguez, M. Serracanta, E. Rifa, C. Vinaixa, 
P . Cardona, E. Bravo, E. Domenec, J . Gómez, T . Ma ñosa, V. Portell, M. Pérez, M. 
D. Barrera , F. Valverde, M. Llonch, M. Torrents , C. Valverde, J. Roura, B. Parera. 
Coll Formic, Matagalls i retorn; M. Sors i M. Griera. Excursió al Santuari del 
Far; M. Carpas, M. Martín , O. Moró, C. Vida!, J . R. Recorda acompanyats deis 
vocals M. C. Costa i J. M. Biosca. - Día 21: Senderisme: Tordera- Sant Celoni. 
Nombre de participants 15. - Dia 28: Coll de Sant Pau, coll de Capsacosta, cal-
9ada roma n a, carretera a Sant Salvador de Bianya, Can Maibosc , cru!lla a l 
Martinoi , el Coll, Llongarriu , hosta l de la vall del Bac, el Ferrer, Sant Miquel de 
la Torre, coll del Triadú, Sant Andreu de Porreres, el Pages, plana Magre, mas de 
l'Om, el Mariner, coll de Sant Pau; M. Alfara, P . Arrufat, A. Ayuso, D. Barrera, J. 
Camps, M. Casajuana, L. Gener, M. Gubern, T . Mañosa, J. M. Martí, A. Pascual, 
M. Pérez, V. Portell , J . Sabater, M. Torrents, R. Vila i J. Torrens. 

CAMINADES I MARXES 
Dia 7: I Marxa Barnatresc de Sants, a Barcelona; M. Germa i J. M. Torras. 

- Dia 14: VI Caminada popular de Castellnou de Bages; A. M. Palleja i J . 
M.Torras . - Dia 21: IV Caminada popular de Canovelles; J . M. Torras. - Dia 
28: XI Cursa de Collserola, del Centre Excursionista de Catalunya. Des del pare 
de Cervantes al Velodrom d'Horta (Barcelona); A. M. Palleja, M. Germa i J. M. 
Torras . 

ALTRES ACTIVITATS 
Dia 4: Instal·la r cardes de seguretat a la pujada a l Castell de Guanta, en 

la ruta de la XLI Marxa Infantil de Regularitat; P. Cardona, J. Martí i R. Vila. -
Dia 20: XIV edició deis 100 km en Pista Internacional Catalunya 2001 a les pis
tes municipals de Can Jofresa (Terrassa); A. M. Palleja i J. M. Torras van col·la
borar-hi en l'organització. - Dia 21: A. M. Palleja, J . Palleja i senyora i J. M. 
Torras varen assistir a la XXIII Trobada del Grup Cavall Bernat, a Santa 
Cecília de Montserrat. Enguany es va homenatjar Carme Romeu, que fou la prime
ra dona en assolir el cim del Cavall , l'any 1941. Una dada curiosa: el seu pare, 
Isidre Romeu, forma part de la cardada que l'any 1901 va conquerir per primera 
vegada el cim de l'Encantat Gran (2.747 m.) . - Dia 26: Treballs de situació de 
camins i torrents de les fonts del terme de Castellar, zona de Matalonga i care
na de l'Illa; P. Cardona i R. Vila . 
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Tel. 93 714 28 74 



S'ha fet molt de camí per part de 

tots . A la Caixa de Sabadell ens 

enorgullim de participar des de fa 

139 anys a la vida activa del país fent 

camí en el servei a la comunitat. 

Al seu servei a: 

L'excursionisme és, a 

casa nostra, una 

tradició arrelada . Les 

entitats excursionistes 

com el Centre 

Excursionista de 

Castellar tenen un lloc 

important dintre la 

nostra societat perqué 

reflecteixen una 

manera d'entendre les 

relacions entre 

persones. 

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

Qüestió de tracte 

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

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


