
Visió hivernal d'un sector del riu Ripoll glacat passada la nevada 
del dia 14 de desembre. (Foto: J. M. Castells i J. Sors) 



ELS GRAUS DEL MONTSANT 

El passat dia 25 de novembre ens vam trobar un grup de socis pertanyents 
a l grup de Muntanya i al grup Anar-hi Anant d'aquest centre per a fer l'excursió 
programada a la se rra del Montsant 

Aquesta vegada l'excursió s'iniciava a l petit i encimbellat poble de La More
ra, base de moltes excursions pel Montsant, es pujava pel gr a u del Carabassal i 
es tornava a baixar pel grau de Salfores tot passant pe! piló dels Senyalets, el pi 
del Cugat i e l clot del Cirer. 

El grau del Carabassal, es troba situat, respecte a La Morera, molt a lle
vant de la serra, és a dir cap a Cornudella , fet que fa que per a rribar- hi s'h agi de 
fer un bon tros de camí que segueix planer per sota del cingle, camí que s'a nome na 
dels Fareus . 

Passem per sota de la Moleta i pel mig del Codol Badat, fins que arriba un 
moment que el deixem, si el seguíssim ens duria cap al grau del Montsa nt i l'er
mita de Sant Joan del Codolar, per enfilar-nos decididament cap el cingle que de 
lluny sembla del tot inaccessible. 

Com més pugem la vista es va fent més gran, veiem Siurana a mb els seus 
espadats i l'aigua del panta i a sota el poble de Cornudella , fin s arribar a l'atrevit 
pas que permet de salvar el cingle (grau) format , aquest, per diversos trams d'es
cales de ferro que amb seguretat permeten pujar a la Serra Major. 

Aquest grau, que els antics de La Morera ja coneixien pero que h avia romas 
molt de temps en desús, fou recuperat, fa pocs anys , per un grup d'excursionistes 
amants de la natura, el seu nom prové d'una varietat d'alzina anomenada car a
bassal, el tronc de la qual s'emprava per superar el primer cingle. Només era pos
sible fer-lo a peu, no apte per animals de bast. 

Un cop a dalt de la carena agafem el camí de cap~ada , que permet resseguir 
tota la Serra Major, cap a ponent en direcció a Cabassers. 

A la nostra dreta veiem part del Priorat his torie, a mb el poble de Poboleda 
a primer terme i al fons el mar que brilla a través del coll d'Alforja i a !'esquerra 
les terres de Lleida amb el Pirineu nevat al fons. 

El dia és preciós , no fa gens de fred, i el vent que aquí dalt acostuma a ser 
molt fort gairebé no bufa. 

Passem pel Piló dels Senyalets (1.109 ,4 m.) petit enlairament a la S erra 
Majar situat al bell mig del Montsant i a poca estona pel Pi del Cugat. Aquest pi, 
té una robusta soca i la copa torturada i delmada pels vents i pels temporals. 

Al passar-hi pensem en els versos de Josep Carner. 

Dalt de tot de la muntanya 
Sol, hi ha un pi de vell brancam, 
dalt de tot de la muntanya, 
vencedor d'aquell rocam. 
I menysprea vent i anyades: 
Morid només d'un llamp 

Del grup els que volem tornar a veure el clot del Cirer, agafem el barranc de 
l'Obac dels Frares, que si el seguíssim avall ens portaría cap el barranc dels Pelacs. 
per arribar-hi a la poca estona . És un lloc encisador, cada vegada que el visito em 
sorpren la seva soledat, pau i verdor al mig de la feréstega serra. 

Poc trobaríeu , al llarg i ample de l Montsant, una raconada tan fin a , tan 
bucolica, tan pastorívola com aquesta. El lloc té una única sortida, aigua , herba 
fr esca i aixopluc que el fa immillorable per a guardar el bestiar. 



Camí de la baixada del grau de Salfores. Al fons el poble de La Morera 

Retornem cap al camí de capc;ada per seguir-lo fins al comenc;ament del bar
ranc del Miró. 

Un cop allí ens dirigim al Racó de Missa al capdamunt del grau de Salfores. 
Tota aquesta estona ens hem oblidat que tenim el cingle a la nostra esquena, per 
aixó aquest ens sorpren al final del bananc del Miró amb tota la seva grandiosi
tat. Aquests cingles, que cauen a plom sobre la font Pregona, són segurament un 
dels racons més fotogenics de tota la Sena. 

A sota veiem les ruines de la cartoixa d'Scala Dei i al fons el poble de 
Torroja. Cap a ponent veiem el mas de Sant Antoni i les parets que menen cap el 
grau de l'Escletxa. · 

El grau de Salfores que passarem, a diferencia del Carabassal, és totalment 
natural, aprofitant el camí les formes capricioses de la muntanya pel' salvar el cin
gle. Les panoduniques que s'albiren són impressionants , el pas no és dificil si bé 
les timbes no són aptes pels que tenen vertigen. 

El nom d'aquest grau, (escrit Santfores o Salfores tot i que en els mapes 
apareix com Sanfores), no apte tampoc per animals de bast, prové del cavaller Arnau 
de Salfores fundador del monestir cistercenc femení de Bonrepós. 

Al cap de poca estona contents i amarats de Montsant anibem al poble de 
La Morera on ens espera un bon i ben guanyat dinar. 

Per acabar recordem els versos de Ventura Gassol , el poeta i polític, nascut 
a La Selva del Camp, gran amant i coneixedor del Montsant 

Per més gran que ara fos vostre dolor, 
penseu que trepitgeu terra sagrada, 
sou al Montsant, de cada gra de pols, 
de l'herba més petita i amagada, 
en brolla a dolls aquesta pau del cor 
que entra pels ulls i deixa assossegada 
l'animeta més terbola del món 
i la més afligida i amagada 

Josep Mal'ia Biosca 



PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 

Gener 

11, divendres 
11. divendres 
11 , divendres 
12, dissabte 
13, diumenge 
13, diumenge 
13, diumenge 
13, diumenge 
19, dissabte 
19 i 20 
20. diumenge 
20, diumenge 
25 , divendres 
26, dissabte 
27. diumenge 
27, diumenge 
27 , diumenge 
27 , diumenge 
3 de febrer 
3 de febrer 

Activitats 

Reunió controls Ruta de les Ermites 
Xerrada manteniment esquís 
Darrer dia presentació Concurs Diapositives 
Veredicte Concurs Fotografía i Sopar 
Cicle sortides matinals pel Montseny (XLIII) 
Excursió a !'Hospital de Sang 
Ascensió al Pie de la Bassera 
Cicles de projeccions. Concurs Diapositives 
1 •. Sortida curset esquí a Pal 
Cap de setmana a Siurana i Prades 
Excursió matinal al Bergueda 
La Ruta dels Grans Alps 
Assemblea de socis anual 
2"- Sortida curset esquí a Pal 
Excursió al torrent de Colobrers 
Matinal de prospecció Castellar-Pla d"Anyella 
«El Ripoll com a pretext» 
Ascensió al Pie de Tarbaso 
Matinal a Riells del Fai 
L'Oest més llunya. Pares del Nordoest d'EEUU 

Més informació a: 

Grup de Muntanya 
Grup Les Dues Traces 
Grup de Fotografía 
Grup de Fotografía 
Grup de Muntanya 
Grup Anar-hi Anant 
Grup Les Dues Traces 
Cicle de Projeccions 
Grup d'Esquí 
Grup Infantil 
Grup de Muntanya 
Cicle de Projeccions 
Noticiari del Centre 
Grup d'Esquí 
Grup Infantil 
Grup de Muntanya 
Grup Anar-hi Anant 
Grup Les Dues Traces 
Grup de Muntanya 
Cicle de Projeccions 

ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES DE GENER 

GRUP INFANTIL 
· Dies 19 i 20: Sortida de cap de setmana a Siurana i Prades. Sortirem el 

dissabte del Centre, a les 3 de la tarda. Visita per la tarda a Siurana i posterior 
viatge a Prades, on es traba l'alberg_ L'estada a l'alberg té un preu de 2.300 ptes. 
els menors de 16 anys i de 2.900 ptes. els adults (més IVA). Els preus inclouen el 
sopar de dissabte, dormir i l'esmorzar del diumenge. Haurem de portar el dinar 
del diumenge , tot i que s'intentara (abans del dia de sortida) confirmar si l'alberg 
ens el pogués facilitar_ 

Diumenge farem una excursió matinal, i després de dinar, tornada a Caste
llar. Per a més informa ció pode u contactar amb el vocal J oan Sans, telefon 
93 714 76 88. 

• Dia 27: Excursió al torrent de Colobrers. Sortida matinal amb Vallesa
na. Us facilitarem l'hora de sortida en els propers dies. Telefons 93 714 50 20 i 
93 714 82 95. 

GRUP DE MUNTANYA 
• Dia 11: Reunió de controls de la IV edició de la RUTA DE LES ERMI

TES. Oberta a tothom que vulgui col· laborar. A un quart d'onze del vespre al local 
social. 

• Dia 13: Cicle de sortides matinals pel Montseny (XLIII). És la mateixa 
programada pel passat dia 23 de desembre que es va ajornar degut al canvi de 
data del XXXVI Pessebre a la Castellassa de can Torras. 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 Boscas, sot del Bassau, torrent de 
les Mines i mines del Remei. 

La tranquil·la i solitaria vall de la Castanya es troba arrecerada sota els 
feréstecs vessants orientals de la Calma. Una munió de masos formen la parro
quia de Sant Cristófol de la Castanya. Corpr€m l'empla~ament de les mines del 
Remei, encinglerades en el racó més feré s tec de la vall. 

Hora: 7 del matí. Vocal: Baldomer Parera, telefon 93 714 26 76 i 93 714 54 53 . 
·Di a 20: Excursió matinal al Bergueda. Retirada del VII Pessebre del 

Grup de Muntanya del cim de Sant Marc de Broca (1.607 m). Despla~ament 
en cotxes particulars. Hores de camí: 2 o 3 (dep€m de l'estat de la pista d'aproxi
mació i del terreny per on discorre la ruta). Vocal: Jaume Torrens , tel. 93 714 55 42. 

· Dia 27: Matinal de prospecció, cronometratge i amidament d'un tram 
del camí ramader que uneix Castellar i el Pla d'Anyella (Cerdanya). Itinera
ri: Pla de les Forques, sena de Costarrassa , coll de la Rovira , col! del Pi d'en Guar
dia , coll d 'Ases, sena de Salvatges, les Son·eres, Plangaia, el Pujolet. la Ginebre
da , la Fabrega, la Casa Nova del Prat, el Clapers i el Massot. Es tracta d'un 
recorregut for~a planer, d'una llargada aproximada als 17-19 km. Despla¡;ament en 
cotxes particulars. Vocal: Jaume Torrens , telefon 93 714 55 42. 

· Dia 3 de febrer: Matinal a Riells del Fai ; pel torrent de Vallderrós, enfi
lant-nos pel tonent de Puigfi:ed per sota la vella masia de l'Uia fins el cim del 
Puigdesca l~ (854) d'on baixarem a Sant Pere de Bertí a esmol'Zar; planejarem pel 
Clascar i davallada pel Grau de Traver , Can Quintanes i Riell s. Vistes interes
sants amb bon temps. Desnivell: 500 m ; 3,5 h. de marxa sense dificultats , pero es 
suspendra la sortida si ha plogut fa poc, pel risc de caigudes. Sortida del Centre a 
dos quarts de 8. Vocal: Josep Manel Martí, telefon 93 714 79 92. 

Camí ramader Castellar del Valles - Pla d'Anyella 
Tal com ja trobareu anunciat, iniciem aquest mes una s€m e de sortides que 

tenen com a principal objectiu procedir a fer un rigorós i exhaustiu cronometratge, 
acotació i amidament delrecorregut d'aquesta antiga can·erada. Esperem poder oferir 
a tohom els seus resultats , ben detallats i oportunament recollits en un opuscle 
informatiu que esta p1·evist que pugui estar acabat a principi de l'any 2003 coinci
dint amb el comen~ament dels actes del 50e Aniversari de la fundació del Centre. 
Si Déu ho vol, sed una modesta aportació, que afegida amb moltes d'altres, prete
nen donar a aquest esdeveniment excursionista el r elleu que es mereix. 

Com és norma de l'entitat, ens alegra i complau poder expressar el nostre 
millor agraiment envers l'amic Joan Rovira i Merino i els companys del Grup de 
Treball de la Transhumancia del Solc; un petit pero adm1rable col·lectiu que dedica 
moltes hores a una formidable i apassionada labor d'estudi i divulgació d'aquesta 
activita t i a la meritoria tasca de la recuperació dels vells camins ramaders. Sen se 
el seu suport, intentar escatir amb uns mínims de fiabilitat l'antic trajecte de la 
can·erada, hauria estat una empresa molt feixuga i dificil. De veritat, moltes gra
cies amics. 

Grup de Muntanya 
GRUP ANAR-HI ANANT 

· Dia 13: Excursió matinal a l'hospital de Sang. Hora i lloc de sortida: A 
les 8 del matí del local social. Despla~ament: En cotxes particulars. Vocals: Jaume 
Font i Lluís Vila , telefons 93 714 56 76 i 93 714 37 47. 

· Dia 27: IV sortida del minicicle «El Ripoll com a pretext». Hora i lloc 
de sortida: A les 8 del matí del local social. Despla~ament: En cotxes particulars. 
Vocals: Ricard Carné i Francesc Deu , telefons 93 714 47 27 i 93 714 58 70. 



GRUP D'ESQUÍ 
· Dies 19 i 26: 1 • i 2" Sortida del Curset d'esquí a l'estació andorrana de 

Pal-Setúl'ia-Arinsal. 

GRUP LES DUES TRACES. Esquí de muntanya al teu abast 
· Dia 11: A les 21 hores al Centre Excursionista Montsenat (Manresa): Xer

rada de manteniment deis esquís . Sessió practica de soles i cantells, a canee 
de Marius Fener. 

· Dia 13: Pie de la Bassera (Mexicanada) . Estació de Pal (Andon·a). Desni
vell: 830 m. Dificultat: * Horari: 4 hores. 

· Dia 27: Pie de Tarbaso (Ariege) . Desnivell: 800. Dificultat: * (grampons). 
Horari: 5 hores. 

Els interessats es poden posar en contacte amb Pere Estapé, telefon 
626 53 96 61. 

GRUP DE FOTOGRAFIA 
· Dia 11: És el daner dia per a presentar les obres del 27e Concurs de Dia

positives. Els participants podran fer-ho en els dos temes. lliure i muntanya. 
· Dia 12: Al local social. a les set de la tarda. es fara el veredicte públic del 

Concurs. pels membres del Departament de Fotografia de les Agrupacions Narcís 
Giralt de Sabadell. Després del veredicte. juntament amb el jurat, anirem a fer el 
«Sopar dels fotografs», al qual pot assistir tot aquell que desitgi passar una esto
na fotograficament amena. El preu del sopar és de 2.500 ptes. per persona . Les 
reserves es poden fer fins el dia 12 de gener, els divendres de 10 a 11 h al telefon 
93 714 73 05 del centre (Guillem o Lluís). 

· Dia 13: A dos quarts de set del vespre, al local social i dins del XXXIe 
Cicle de Projeccions es projectaran tates les col·leccions de diapositives presen
tades al concurs. A més es repartiran els premis conesponents als guanyadors. 
També es lliuraran els premis i records de participació als participants del 16e 
Concurs de Fotografia en color. 

Us recordem que des del dia 25 de desembre podeu veure les fotografies del 
39e Saló de Muntanya dins de la 4Sena Exposició Social de Fotografia. 

El dimarts 1S· de desembre es va emetre el veredicte del quart trimestre , 
tema «Saló de Muntanya». Les tres fotografies guanyadores van ser: Primer lloc 
per Manel Bernal, amb l'obra «Pedres vestides de verd>>, segon lloc per Josep M. 
Fontanet amb «Hivern>> i tercer lloc per Jordi Sena amb «Posta>>. La classificació 
del trimestre després de sumar les dues fotografies va quedar de la següent mane
ra: primer classificat i guanyador del trimestre, Manel Bernal, amb 39 punts , 2n, 
Josep M. Fontanet, 35; 3r, Rafael Carballo, 35; 4rt, J. L.Malvesí, 34; 5e, J. Sena, 
31; 6e, X. Gómez, 31; 7e, F . Deu, 31; Se, R. Esteve , 29; 9a, E.Guardia , 29; lOe , Ll. 
Latorre , 2S; lle , G. Díaz, 24; 12e, M. Badia, 26; 13e, R. Carner, 25 ; 14e, J. Mun
tada, 25 ; 15e, J. Mumbardó, 24; 16a, C. Campos, 24; 17a, I. Mach, 20; i lSe, J. 
Sala Pey amb 17 punts. 

Classificació final del 16e Concurs Anual de Fotografia en color: Pri
mer classificat i guanyador absolut de l'any: Manel Bernal, amb 147 punts; 2n , 
Rafael Carballo, 141; 3a, Elvira Guardia, 134; 4rt, J. M. Fontanet, 131; 5e, F. Deu, 
130; 6e , J. L. Malvesí, 130; 7e, J. Sena, 125; Se, R. Esteve, 121; 9e , M. Badia, 11S; 
lOe. Ll. Laton·e , 11S; lle, R. Carner, 110; 12e, J. Muntada, 104; 13e, G. Díaz, 99; 
14a, I. Mach, SS; 15a, C. Campos, 88; 16e, J.Otaola , 85; 17a, E. Ventura , S3 ; lSe , 
F. Soto, 48; 19e, X. Gómez, 31; 20e, J. Mumbardó, 24; 21e, X. Soley, 23; 22e, G. 
Deu , 18; 23e , J. Sala Pey, 17; i 24a , M. Montes amb 13 punts. 



Foto més puntu ada Saló de Muntanya. Títol: Pedres vestirles de verd; n'és 
!'autor Mane! Bet·nal 

CICLE DE PROJECCIONS 1 CONFERENCIES 
· Dia 13: Concurs de Diapositives. Temes Lliure i Muntanya pel grup foto

grafic del Centre Excursionista de Castellar. 
·Dia 20: La Ruta deis Grans Alps. Del llac Leman a la Mediterrimia . 

Diapositives per Josep Llinares. 
· Dia 3 de febrer: L'Oest més llunya. Pares del Nordoest deis Estats Units. 

Diapositives per Manel Sorolla i MontselTat Bergueda. 
Tates les sessions seran a dos quarts de 7 de la tarda, al local social. 

NOTICIARI DEL CENTRE 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÁRIA ANUAL DE SOCIS 
· Per acord de Junta ordinaria celebrada el dia 13 de desembre propassat es 

convoca Assemblea General Anual Ordinaria de socis pel dia 25 del present mes 
de gener, a 2/4 de 10 del vespre en primera convocatoria i a les 10 en segona, que 
es desenvolupara d'acord amb el següent ORDRE DEL DIA: 

l. Lectura i aprovació , si s'escau, de l'acta anterior. 2. Comentari d'activi
tats, si hi ha qui en vulgui fer. 3. Estat de comptes a 31-12-2001 i aprovació si 
s 'escau. 4. Aprovació quotes soci per a l'any vinent. 5. Pressupost per a l'any 2002. 
6. Lectura i comentari de les propostes dels socis presentades per escrit fin s 10 
dies abans de la celebració de l'Assemblea. 7. Ratificació , si s'escau, variacions 
composició de la Junta. 8. Torn de paraules, precs i preguntes. 

QUOTES DE SOCI 2002 
S 'esta treballant en la preparació dels rebuts de quota d'aquest any. Recor· 

deu-vos de facilitar a Secretaria tates aquelles modificacions i canvis que afectin 



qualsevol aspecte de la domiciliació 
bancaria; hem d'evitar tant com es pu
gui les devolucions impagades , que 
sempre són enutjoses ... i ca res! 

TARGETES ASSEGURANQA ES
PORTIVA 2002 

En el tauló d'anuncis ja hi ha ex
posat el barem dels tipus i preus (en 
euros) de la Tarjeta d'enguany. Els in
teressa ts en posseir assegurant;a pas
seu quan abans per Secretaria proveits 
del corresponent resguard d'ingrés de 
l'import del tipus d'assegurant;a que 
heu escollit. Quan abans ho feu , més 
aviat gaudireu de la cobertura. 

DADES NUMERIQUES DE LA 41 
MARXA 
INFANTIL 

Celebrada el dia 7 d'octubre 
proppassat compta amb la següent par
ticipació: Equips inscrits: 139; no SOl'

tits 1; equips sortits , 138; compostos 
de 139 noies i 137 nois. La participa
ció per escales fou la següent: La !m
maculada, 64; I.E.S. , 63; Bonavista, 47; Sant Esteve, 39; Emili Carles Toh·a , 26; El 
Casal, 15; Mestre Pla , 2 i d'altres centres, 20. Enguany hi ha hagut un increment 
de participants en relació l'any anterior de 10 infants. 

Els tres primers equips classificats foren el fonnat per David Bernal i Gui
llem Hijano, amb 3 punts; en segon lloc el de Sara Nicolas i Alba Rodríguez, amb 
9 punts i el tercer fou el format per Josep Arderius i Eduardo Escribano, amb 11 
punts , als que seguien 50 equips més per ordre creixent de punts canegats. Per 
escales la classificació fou la següent: I.E.S. 44 punts; El Casal, 48; Sant Esteve, 
57; Emili Carles Toh·a , 61 ; Bonavista, 63 i La Immaculada, 70. Tal com estava 
anunciat , l'acte de lliurament de premis i records de participació s'efectua a l'Au
ditori Municipal el dia 11 de novembre, com estava programat. En primer lloc hi 
hagué unes paraules p1·evies del president del Centre , a continuació es passaren 
les diapositives de la Marxa i , tot seguit, es passa propiament a efectuar el lliu
rament de premis i les fotografíes individualitzades de participació a tots els in
fants i a les escoles locals que havien inscrit suficients equips. Finalment es lliura 
amb caracter excepcional un petit obsequi a les componen de dos equips una mem
bre de cada un dels quals , l'Alba Valverde i la Carla Gómez, concretament, s'ha
vien accidentat durant la Marxa, quedant, segons el reglament, els equips desqua
lificats i, per tant, sense opció a poder-se classificar. 

MOVIMENT D'ALTES I BAIXES DE SOCIS L'ANY 2001 
Altes: Francesc Rubio i Ortega, Laia Rodríguez i López, Xavier Almar i Benito, 

David Bamils i Penando, M. Isabel Criach i Dos Santos, Josep Ocaña i Jiménez, 
Nadine Van Zijp Ferrés, Cristian Femández i Rovira, Santiago Bujones i Rodríguez, 
Maria Gloria Umbert i Mestre , Josep Serra i Vilamitjana, Agustina Martí i Sors , 
Neus Costa i Ventura, Josep Arderius i Llargués, Isabel Bedson i Bayó, Aida Bosch 



i Cruz, Joel Calafell i Marcos, Jaume Clapés i Solé , Elisenda Fornaguera i Rocher, 
Miquel García i ViL't , Ariadna Girbau i Soldado, Carla Graells i Martí, Anna 
Herrera i Chacón, Anna López i Ventura, Marta López i Ventura , Jeroni Martínez 
i Sánchez, Alzira Martínez i Sánchez, Cristina Padilla i Giménez, J essica Parés i 
Núñez de Arenas, Caries Rosell i Batalla, Janó Sala i Mas, Magalí Sala i Mas , 
Míriam Tanuell i Mas , Gerard Tena i Laguna, Sergi Tena i Laguna, Bru Uya i 
Garsot, M. Canne Germa i Bastons, Maria García i Álvaro, Albert Bercero i Álvaro , 
Sergi Martín i Moran, Joan Bautista Pou i Ortega , Ricard Rodríguezi Lloret, Joan 
Manel Otaola i Sanz, Josep Lluís Malvesí i Bernal, Víctor López i Salvador, Alícia 
Martínez i Ortega, Mireia Papell i Tones, Isabel Mach i Saladich, Isidre Martí i 
Saurí, Jordi Zamora i Munt, Abel Clariana i Barceló, Ricard Da Silva i Sales, Núria 
Cantuni i Rius, Francesc Alavedra i Sanmartí, Aniol Marín i Atares, Pol Foreman 
i Campins, Sara Schkot i Casas, Clara Simó i Sáez, Laura Parraga i Sanabria. 
Gemma Góngora i Triviño, Jordi Puig i Morral, Merce Colet i Callen , Vinyet Ger
ma i Soler, Caries Folch i García , Laia Sansalvador i Moncal, Manel Pérez i Soler, 
Maria Martínez i Ojeda, Marc Rueda i Illa , Oriol Escursell i Jové , Aroa Rueda i 
Illa, Miquel Foreman i Campins, Saül Altimira i Mujal, Ares Sánchez i López, 
Albert Sáez i Montllor, Clara Creus i Sabater. Total, 78. 

Baixes: Fenan Pichel i Llaquet, Antoni Pichel Rodríguez. Manel Fresno i de 
la Fuenta, Marcel Adrobau i Rodríguez, Guillem Amorós i Guallarte , Eliseu Alas i 
Marín, Banc de Sabadell, S.A. , Marcel·la Barrionuevo i Clusellas. Maria Victoria 
Banionuevo i Clusellas, Marina Banionuevo i Clusellas, Roger Camps i Gil, Oriol 
Camps i Gil, Ángel Fernández i Aranda, Joaquim Gómez i Erencia , Joan Margalef 
i Martínez, Josep Margalef i Martínez, Alfons L01·enzo i Rus , Núria Pérez i López, 
Sergi Pich i Cañissa, Arnau Palazón i Contreras, Sandra Varela i Pelegrí, Enrie 
Campos i Valenzuela, Pere Palazón i Espinosa, Mercedes Contreras i Rodríguez, 
Maria Antonia Paradell i Reig, Yan Arbiol i Paradell, Iris Arbiol i Paradell, Clara 
Creus i Sabater, Antoni Tomay i Ortega, Iris Boadella i Huybens, Eric Boadella i 
Huybens, Assumpta Baldó i Corominas, M. Eulalia Baldó i C01·ominas, Francesc 
Xavier Hernández Lao, Joaquim Grau i García , Maria Henar García Díez, Josep 
Grau i Guinart, Manel Pánaga i Sanabria, Joan Germa i Mañosa (t ), Carme Elias 
i Mundet, Xavier Sansano i Mas , Maria Carme Garcías Cruellas , Gemma Mas i 
Garcías, Anna Mas i Garcías, Josep Palleja i Mateo (t ), Marta Lleonart i Muñoz, 
Joan Caries Folch i Girbau, Roger Grau i García, Marta Vilanova i Catón, Mireia 
Suso i Llort, Enrie Suso i Puig, Guillem Soria i Fernández, Aleix Graells i Martín, 
Biel Soria i Fernández, Josep Arderius i Llargués , Aida Bosch i Cruz, Jaume Cla
pés i Solé , Elisenda Fornaguera i Rocher, Miquel García i Vila, Ariadna Girbau i 
Soldado, Cristina Padilla i Giménez, Caries Rosell i Batalla , Janó Sala i Mas, 
Míriam Tarruell i Mas, Gerard Tena i Laguna, Sergi Tena i Laguna, i Bru Uya i 
Garsot. Total, 67. 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DEL MES DE NOVEMBRE 

EXCURSIONISME 
Entorns de Castellar: Dia 1: Matinal a la Sena de l'Obac. Itinerari: Els 

Xiprers, font de l'Hort, El Castellar, font Freda, Avene del Tortosí, Avene de la Brega, 
font dels Confits , La Castanyera, pla de Senallonga, Els Debanadors, coll de Boix, 
Carena de la Castanyera , coll de la Garganta , Els Xiprers; P. Domínguez, P. 
Cardona, R. da Silva, J. M. Gandia, J. Roura i R. Vila . - Dia 11: Excursió a la 
vall d'Horta: Pont de la Roca, coll de Palomeres, sena del Bon Aire, pedra d'Áli
ga , 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 a mb els segü ents partici
pants: S. B~ltrán, J. Maiiosa, A. Membrives, J. Membrives i Á. Sánchez acompa
nyats dels vocals M. C. Costa i J. M. Biosca. - Dia 15: Pla del Girba u , coll de 
Grua, gorg del General, font de les Masques. Castellassa de can Torres . Camí 
dels Maringes, Camí de la Senyora. Avene de la Codoleda. coll de Grua i Pla del 
Girba u ; R. CantulTi. P. Cardona, F. Homs i J. Mat-tí. - Dia 22: Castellar, font del 
Cosidor, can Padró, can Vinyals , dolmen de Serra Cavallera, coll dels Rossinyols. 
castell de Guanta, Puig Rodó, tolTent Mal , font del Canyadell, coll Roig, Fonts Altes 
i Castellar; R. CantulTi, P. Cardona. F. Homs i J. Martí. Pla del Girb a u , coll de 
Grua , gorg del General, coll de la Caste llassa. Castellassa de can Torres. camí 
deis Marin ges, pujada i baixada de la Canal Gentil (recuperada recentment per 
socis de la SEAC) i retorn: J. M. TolTas. 

Altt·es excursions: Dies 2 
i 3: Santa Eufemia Baseliza , 

. Bedartzandi (698 m) i pie Oiz 
(1. 02 6 m), tots a la comarca de 
Lea-Artibai (Bizkaia) ; J . Sors O. 
i V. Casado. - Dia 7: Tt·egura: 
tolTent de Fontlletera . coll dels 
Tres Pies, puig de Fontlletera 
(2.575 m), cim dels Tres Pies (2.529 
m), puig de Balandrau (2.585 m) 
i retorn; A. M. Palleja i J. M. Tor
ras. - Dia 11: Serra de Mo
grony: San t ual'i de Mogrony, coll 
de la Pat·dinella, font de la Balma, 
coll Roig (aproximació a coll Pan) , 
puig de St. Pere, coll de Mancillo, 
ermita de Sant Pere i Santual'i de 
Mogrony; J. M. Martí, M. Pérez i 
J. TolTens. - Dia 24: El Pont de 
Vilomara , Mirador del Tibidabo, 
Camí Ral de Terrassa a Manresa, 

Enguany uns quants con1ponents del Grup 
Infantil del Centre, el dia 4, a I'entorn de 
!'ermita de la Mare de Déu de Les Arenes, 
protagonitzaren l'acostumada planta d 'un 
arbre després de la celebració de la V mis
sa en sufragi i recordan~a deis socis i ex
cursionistes castellarencs traspassats. 

runes, ermita i font de Sant Jaume Vallhonesta i retorn: A. M. Palleja i J. M. 
TolTas, junt amb compa nys de la Penya 100 km. D. Catala n . - Dia 25: Senderisme: 
Sant Celoni - Corró d'Amunt; número de participants: 28. - Dia 25: Montsant: La 
Morera , Códol Badat, ca mí dels Fareu s, grau del Carabassal, camí de capc;ada de 
la SelTa Majar, Piló dels Senyalets (1.106 m) , clot del Cirer, grau de Salfores , r acó 
de Missa , La Morera; J. M. Biosca, M. C. Costa. A. Da lma u. P. Domínguez, J . M. 
Gandia , S. Gandia, S. López, T. Maiiosa, J. M. Martí, P. Munt, M . Pérez, X. Romero , 
J. Sabater, O. Sabater, J. SelTa, J. Torrens i R. Vila . 

CAMINADES 1 MARXES 
Dia 4: XVI Pujada i Baixada a Guanta, des de Sentmenat; J. M. TolTas. -

Dia 11: V Caminada popula r de Montmeló «Ruta de les fonts» ; M. Germa i J. M. 
Torras. - Dia 18: XX Marxa popular de Platja d'Aro: J. M. Torras. - Dia 25: 
VIII Caminada Barnatresc a la muntanya de Montjui'c, Barcelona, des del Pare 
de les Tres Xemeneies ; M. Germa , A. M. Palleja i J. M. Torras. 

ESCALADA 
Dia 30: Sant Lloren~ del Munt (sector Cap de Faraó). Ascensions: el Pa 

Bimba. Roca de la Nit de Nadal, el Torró de Crocant. les Fitxes de Domino i l'agu
lla de la Creueta; A. M . Palleja i J. M . Torras. 
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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 
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Puig de la Creu, 3. Tel. 714 51 42. Castellar del Valles 


