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NADAL AL CENTRE EXCURSIONISTA 
DE CASTELLAR 

Enguany, les activitats que habitualment porta a terme el Centre amb mo
tiu de la celebració de les festes nadalenques s'han vist afectades per les adverses 
condicions meteorologiques que han acompanyat aquest principi d'hivern. La neu, 
les molt baixes temperatures i el gel persistent van dominar bona part de Catalu
nya, i, per lógica, els esdeveniments que es fan en plena natura se'n van ressentir. 
Tot i aixo, a tal! de resum, deixem constancia deis distints actes que, protagonit
zats pels nostres consocis, s'han desenvolupat amb motiu de la commemoració de 
les festes del solstici d'hivern. 

8 de desembre: Alguns excursionistes castellarencs, gaudint d'una esp!Emdi
da i acollidora jornada, van procedir a col·locar el VII Pessebre del Grup de Mun-

Sant Marc de Broca (Foto: F. Soto) 

tanya del Centre al cim de Sant Marc de Broca (1.607 m.). Aquest esplet, senzill 
i humil , porta el record de l'amic Josep Lluís Basterretxea a aquest extraordinari 
mirador del Bergueda, indret que gracies a la meritoria labor que va dedicar, du
rant anys, a les caminades de Guardiola, va ésser objecte d'una merescuda divul
gació. Corpren esguardar ara !'ermita plena de runa i sense sastre, avan¡;;ant vers 
a un inexorable final. Avui sembla un somni impossible que, dotze anys enrera, 
l'inoblidable Koldo, amb legítim orgull i satisfacció, la donés a coneixer, ben neta, 
amb la porta posada, el teulat en condicions i, fins i tot, amb un sant Marc a !'al
tar. Des del cim, utilitzant la nova tecnología, es telefona a Castellar per tal de 



desitjar un Bon Nada! a un deis principals capdavanters d'aquest modest pesse
bre, que per raons de malaltia aquest any no ens han pogut acompanyar. Malgrat 
la distancia, ells també participen a la sortida i amb justícia la seva signatura es 
manifesta, en un espai preferEmt, al petit llibre de registre del pessebre. La natura 
convida a contemplar i assaborir tot el seu esplendor. Hi ha bon ambient. Una 
mica de xampany, torrons i galetes i al migdia, sense pressa, es davalla cap a 
Guardiola. 

22 de desembre: Al vestíbul del local del Centre, els futurs excursionistes 
castellarencs, ara integrats al nombrós i heterogeni Grup Infantil, amb l'il·lusionat 
assessorament d'alguns pares, han bastit, com cada any, un magnífic i espectacu
lar pessebre. Fa goig comprovar com des de l'entitat es procura fomentar entre la 
mainada l'esperit d'equip i de participació. A l'ensems, és bonic i encoratjador afe
gir a la llarga i brillant trajectória de pessebres que han adornat l'estatge social, 
un graó més. Signe inqüestionable de treball i de continui:tat. Gracies per aquest 
testimoni. 

23 de desembre: A les 8 del matí, una dotzena de companys del Grup de 
Muntanya inicien, des del local del Centre, la ruta a peu vers la Castellassa de 
can Torras. Dins de la classica i histórica motxilla, ben protegit, s'hi ha encaixat el 
XXX:VIe Pessebre, obra com sempre ben treballada, del company Gon~al. La jorna
da, menys rigorosa del que les prediccions anunciaven, no és, pero, massa acollido
ra. El canvi for~at de la data i la fredor de la contrada ha motivat que moltes 
persones que any rera any participen en aquest acte, avui no hi siguin presents. 
Una bona xocolatada dóna caliu a la cinquantena d 'excursionistes que, malgrat tot, 
han volgut compartir la festa. Si Déu ho vol, l'any que ve serem molts més. Des
prés de la tradicional i voluntariosa cantada de nadales, el més menut dels parti
cipants lliura, al repeu de la Castellassa, el pessebre als amics Martí i Josep Maria. 
Abans del migdia quedara ubicat al cim del monólit rocós. Aprofitant l'estona en 
que els companys fan !'escalada, s'inaugura el tra~at de la fa poc recuperada canal 
Gentil. Tot i que la neu hi ha deixat la seva empremta, es pot pujar sense dificul
tat. Pertoca, amb alegria, expressar l'agrai:ment envers el petit grup que ha tingut 
cura d'arranjar el camí. 

24 de desembre: A les 10 de la nit comencem a caminar a la part alta de 
la urbanització de Sant Feliu del Racó. Com cada any, anem a la Missa del Gall 
de La Mola. També avui les alarmants previsions meteorológiques provoquen que 
el grup sigui reduit. És evident que fa fred, pero ben abrigats i amb la pujada que 
queda per davant, no patirem gaire. És una meravella poder veure, en una nit 
quieta, estelada i transparent, els llums de les viles, indrets i ciutats que es do
minen des de l'itinerari per on transitem. Granera, Sant Lloren~ Savall, Les Are
nes, el Balcó de Sant Lloren~, Castellar, Sabadell, Terrassa, Matadepera, Mont
serrat, Barcelona, el Tibidabo, la torre de Collserola, es fan nítidament properes. 
Pel sol fet d 'aconseguir contemplar aquest magne espectacle visual, ja val la pena 
de fer un petit esfor~. És evident que la Missa del Gall no ha aconseguit reunir la 
nombrosa assistencia que normalment participa a la celebració religiosa de la nit 
de Nadal. Com de costum, tot és improvisat, rústic , casola, pero porta aquella 
senzillesa i autenticitat que tant s'adiu amb el taranna excursionista. En baixar, 
topem amb el tradicional naixement, afermat com cada any al recer d'una enorme 
roca prop del camí de la font Soleia, que ens tramet, enmig del silenci i de la fos
cor de la nit, un calid missatge de pau des de !'interior d'una diminuta tenda de 
campanya: <<Que no falti el pa de cada día, ni un pessebre per Nadal». 

Jaume Torrens i Calvó 



!PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS I 
Febrer 2002 Activitat Més informació a: 

2, dissabte 
3, diumenge 
3, diumenge 
3, diumenge 
3, diumenge 
9, dissabte 

10, diumenge 
10, diumenge 
10, diumenge 
10, diumenge 
15, divendres 
15, divendres 
16 i 17 
17, diumenge 
17, diumenge 
24, diumenge 
24, diumenge 
24, diumenge 
24, diumenge 
24, diumenge 

3 de mar ~ 
3 de ma rr; 

10 de marr; 
10 de marr; 

Tercera sortida del cuset d'esquí 
Matinal a Riells del Fai 
Monistrol - Riera 
Pie de Nerasol (Arieja) 
L'Oest més llunya. Pares Nord-oest EUA 
Quarta sortida del curset d'esquí 
Everest 2001. Parets al sastre del món 
Matinal a Vall de Gausac (Collserola) 
Matinal prospecció Castellar-Pla Anyella 
Matinal a la serra de l'Obac 
Reunió preparatoria d'excursions 
Reunió preparatoria Ese. Muntanya 
Pie Era Solana (Val d'Aran) 
Andorra. El país dels mil racons bonics 
Excursió al Santuari del Far 
Catalunya pas a pas. La ruta del Císter 
Sant Julia - Palaudaries 
Cicle Montseny: Faldars del Morou 
Fiera - Mediana 
Matinal al Santuari del Corredor 
Matinal al Montnegre-Nord 
Pie del Forn (Andorra) 
Excursió a l'Alt Emparda 
Excursió de Calera a Port de la Selva 

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

ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES DE FEBRER 

GRUP INFANTIL 
• Dia 10: Sortida matinal a la 

Vall de Gausac (Collserola). Es 
sortira del Centre, en cotxes, a les 
8. Vocal: Sergi Rovira, telefon núme
ro 93.714.56.97. 

• Dia 24: Sortida matinal a St. 
Julia-Palaudaries-Sant Julia (Lli
~a d'Amunt). Es marxara a les 8, 
del Centre, en cotxes. Vocal: Fran, 
tel. 93.714.50.20. 

GRUP DE MUNTANYA 
• Dia 3: Matinal a Riells del 

Fai; pel torrent de Vallderrós, enfi
lant-nos pel torrent de Puigfred per 
sota la vella masia de l'Uia fins el 
cim del Puigdescalr; (854) d'on bai
xarem a Sant Pere de Bertí a es
morzar; planejarem pel Clascar i 
davallada pel Grau de Traver, Can 
Quintanes i Riells . Vistes interes- Pi del Xandri 



Al ce ntre, e l grau d e l Traver p e r on davallem (Foto: J . M. Martí) 

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 del matí . Vocal: Josep Manel Mart í, te l. 93.714.79.92. 

• Dia 10: Matinal de prospecció, cronometratge i amidament d'un tram 
del camí ramader que une ix Caste llar i el Pla d'Anyella (Cerdanya) - (11)
Itinerari: La Fabrega, la Casa Nova del Prat, el Clapers, el Masot, el Gaí, la Tor re 

Ramat pasturant 



de la Casa Nova, les Cases de Ferrerons , collet de la Creu Vermella. Es tracta 
d'un recorregut d'una llargada aproximada a ls 20 Km. Desplac;ament en cotxes par
ticulars. Vocal: Jaume Torrens , tel. 93.714.55.42 . 

• Día 17: Excursió de tot el dia al Santuari del Far (Collsacabra). Itine
rari: Ermita de Santa Anna, grau de S. Anna, sant Martí Sacalm, can Puiggalí, 
grau de Cabrafiga, ca n'Argelagós i ermita de Santa Anna, de 4 h . aproximada
ment. Sortida a les 7 del matí del local social, en cotxes particulars fins al San
tuari del Far. Nota: Es pot dinar en el restaurant del Far o bé portar-se'] de casa. 
Vocals: Maria Concepció Costa i Josep Maria Biosca, tel. 93.714.62.63. 

• Día 24: Cicle Montseny (XLIV). Faldars del Morou. Itinerari en cotxe: 
passar per Gualba de Dalt fins la masía de can Prat. A peu: Can Prat, can Beren
guer, turó de Martinell, can Pere Llop, can Pla de Saba, cal Gat, Riells del Mont
seny, ve1nat de les Barraques, can Berenguer i can Prat. Itinerari agradable que 

El Beier, als peus del Morou (Foto: Baldomer Farera) 

ressegueix la falda meridional del massís del Morou. Perspectives aeries de la vall 
de Gualba i la vall de Riells. Boscos d'una gran bellesa i zones cremades per l'in
cendi del 1994 que es recuperen lentament. El ve1nat de les Barraques és un con
junt de masies escampades tates orientades a migdia. Hora de sortida, 7 del matí. 
Vocal: Baldomer Farera, tels. 93.714.26.76 i 714.54.53. 

• Día 3 de marc;: Matinal al Montnegre-Nord. Hostalric, L'Esquirol, Coll de 
la Mina d'or, Can Camps, Coll de Palomeres i Hortsavinya . Panoramiques del 
Montseny i la costa i esmorzar. Tornada amb variant per Ramió. Desnivell, uns 
400m, en 4 hores, sense dificultats. Mínim dos cotxes per fer l'enllac; al final. Sor
tida, a les 7 hores. Vocal: Josep Manel Martí, tel. 93 .714.79.92. 

• Día 10 de marc;: Excursió a l'Alt Emporda, conjunta amb el Grup Anar
hi Anant. Travessa: Llan~a- Sant Pere de Rodes- Port de la Selva (trajecte 
opcional). L'itinerari que us proposem abandona el placid recorregut del litoral i 



enfila el trayat del sender GR-11 
(Pirinenc), cap a Sant Pere de Ro
des (500 m.). Ascensió facultativa 
al Castell de Sant Salvador Sa
verdera (670 m.). La davallada 
vers el Port de la Selva inclou la 
breu visita al dolmen de Mores Al
tes . A primera hora de la tarda, ja 
al Port de la Selva, es podra dinar 
de motxilla o bé en un restaurant 
de la zona. És una excursió matinal, 
d'un moderat desnivell, que permet 
veure aquest important monestir 
romanic i contemplar una excel-lent 
panoramica de la costa des d'un 
mirador privilegiat. Distancia total: 
12,5 km. Rores de camí: 3. Desni
vells. Ascendents, 655 m. Descen
dents, 658 m . Desplayament en au
tocar. Places limitades . Cal fer la 
reserva de places (abans del 15 
de febrer), trucant als vocals Josep 

La Parroquia de Sant Martí Sacalm, 
al peu de la cinglera del Far 

Ramon Recorda i Ramon Fabregat. Telefons 93.714.69.35 i 93 .714.21.78 . Vocal 
itinerari Grup de Muntanya: Jaume Torrens. 

GRUP ANAR-HI ANANT 
• Dia 10: Excursió matinal a la serra de l'Obac. Itinerari: Les Pedritxes, 

coll de la Riba, torrota de l'Obac, la Pastora, cases nova i vella de l'Obac, pou de 
glay, turó Roig, font de la Portella (vista de la roca Salvatge), canal del Llop, collet 
Estret, torrota de l'Obac, coll de la Riba i les Pedritxes; d'aproximadament, 3 ha
res i mitja. Sortida, a les 8 del local social, en cotxes particulars fins a les 
Pedritxes. Vocals : Josep Mañosa i Joan Clot, tels. 93.714.58.69 i 93.714.70.29, res
pectivament. 

• Dia 15: A les 10 de la nit, al local social es fara la reunió preparatoria 
de les excursions de la segona part de la temporada 2001-2002, oberta a tothom 
qui hi vulgui col·laborar. 

• Dia 24: Excursió matinal al santuari del Corredor. Itinerari: Vallgor
guina, carena del Trull, santuari del Corredor, casa nova de Pibernat, can Salera, 
can Burguet i Vallgorguina; d'aproximadament 3 hores i mitja. Sortida, a dos quarts 
de 8 del local social, en cotxes particulars fins a Vallgorguina. Vocals: Maria Cos 
i Josep Ramon Recorda, tel. 93.714.69.35. 

• Dia 10 de mary: Excursió de tot el dia (conjunta amb el Grup de Munta
nya) a la costa de Colera al Port de la Selva, amb pujada opcional al Monestir 
de Sant Pere de Rodes, amb sortida, en autocar, a les 7 del local social per anar 
fins Calera. Vocals: Josep Ramon Recorda i Ramon Fabregat, tels . 93.714.69.35 i 
93.714.21.78, respectivament. Advertiment: Es pot dinar en un restaurant de la 
zona o bé portar-se'l de casa. Cal apuntar-se abans trucant als vocals com més 
aviat millar i no més tard del 15 de febrer . 

GRUP DE SENDERS 
• Dia 3: Monistrol - Piera, de 21,8 kms., en 5 hores . 
• Dia 24: Piera - Mediana, de 15,4 km., en 4 hores. Vocal: Ramon Falcó, te

lefon 93.714.60.70. 



GRUP D'ESQUÍ 
• Dies 2 i 9: Tercera i quarta sortides del eurset d'esquí a l'estació andor

rana de Pal-Setúria-Arinsal. 

GRUP LES DUES TRACES. Esquí de muntanya al teu abast 
• Dia 3: Pie de Nerasol (Arieja) 2.633m. Desnivell: 1.200 m. Dificultat: * *. 

Material: Grampons i piolet. Horari: 7 h. 
• Dies 16 i 17: Pie Era Salana (Val d'Aran) 2.482 m. Desnivell: 1.032 m . 

Dificultat: '". Material: Grampons. Horari: 4 h. 
• Dia 3 de mar<;: Pie del Forn (Andorra) 2.719 m. Desnivell: 944 m. Difi

cultat: * *. Material: Grampons i piole t. Horari: 5 h. Els interessats es poden po
sar en contacte amb Pere Estapé, mitjan<;ant el telefon 626.539.661. 

GRUP DE FOTOGRAFIA 
El passat dia 12 de gener es va 

emetre el veredicte del XXVII Con
curs de Diapositives, tema Lliure i 
Muntanya, en color . E l jurat va es
tar format per tres membres del 
Departament de Fotografia de les 
Agrupacions Narcís Giralt. Hi van 
participar 18 concursants amb un 
total de lOE diapositives. El resul
tat va ser ,1 següent: Tema Mun
tanya: Millar col· lecció: títol «Pos
ta», de Lluís Latorre. Primera millar 
diapositiva: Títol , <<Traces», de Jo
sep Llinares Segona millar diaposi
tiva: Títol, << Detall ,,, de Josep M. 
Fontanet. Tercera millar diapositi
va: Títol, << Pollancs i llac gla<;at>> , de 
Conxita Gorro. Tema Lliure: Millar 
coJ.lecció: Títol, <<Tardar», de Baldo
mer Parera. Primera millar diapo
sitiva: Títol, << Espigues de Casbas», 
de Manel Bernal. Segona millar di

Primer prerni terna Lliure, de Manel 
Bernal. Títol: <<Espigues de Casbas» 

apositiva: Títol <<Carles i el sol», de Llui'sa Gimena. Tercera millar diapositiva: Títol, 
<< Finestra i flor seca», de Conxita Gorro. 

Des de la vocalia del Grup de Fotografia volem felicitar als guanyadors i 
agrair a tots els concursants la seva participació i animar-los pel proper concurs. 
(Dins d'aquest butlletí hi ha les bases del XVII Concurs de Fotografia d'enguany. 

CICLE DE PROJECCIONS 1 CONFERENCIES 
• Día 3: L'Oest més llunya. Pares del Nordoest dels Estats Units. Diapo

sitives, per Manel Sorolla i Montserrat Bergueda. 
• Dia 10: Everest 2001. Parets al sostre del món. Aseensió només amb 

l'ajuda d'un sherpa . PeJ.lícula, per l'alpinista Sergi Mingote. 
• Día 17: Andorra. El país dels mils raeons bonies. Diapositives, per 

Baldomer Farera. 
• Día 24: Catalunya pas a pas: la ruta del Císter. Una ruta amb més de 

nou-eents anys d'historia. PeJ.lícula i diapositives, per Tomas Mas i Josep M. 
Cornador. Tates les sessions són a dos quarts de 7 de la tarda. Aquesta és l'últi
ma sessió del XXXI Cicle. 



NOTICIARI DEL CENTRE 

EL CENTRE EXCURSIONISTA ACULL ALS PESSEBRISTES DEL POBLE 
El diumenge 20 de gener, a les 12 del migdia, es va celebrar al nostre local 

social l'acte de repartiment del LIX Concurs Parroquial de Pessebres , organitzat 
pel Grup Pessebrista de la Capella de Montserrat de Castellar del Valles. 

La sala de projeccions va quedar petita per acollir a tot el personal que s'hi 
va aplegar. També val a dir que, per una bona part deis assistents, era la primera 
vegada que visitaven el local o bé feia temps que no hi entraven, quedant grata
ment sorpresas amb el nostre pessebre de benvinguda i amb el caliu que propor
cionava la llar de foc encesa; al mateix temps, tothom va poder gaudir de l'exposi
ció de fotografia que hi ha penjada a la sala . Pel que fa a la celebració del 
repartiment de premis, cal dir que els petits i els que no ho som tant, vam riure 
de valent amb l'actuació d 'un pallasso/pessebrista o un pessebrista!pallasso (tant 
se val) que va precedir al lliurament de premis. En l'apartat de classificats per 
entitats, el Grup Infantil - en representació del nostre Centre Excursionista- va 
quedar en primer lloc d 'entre quatre participants en aquesta modalitat, aconse
guint com a premi un magnífic conjunt de figures que representa l'adoració deis 
Reis , i que, ben segur, estara presenten el pessebre del Centre en el proper Nadal. 
Des d'aquestes ratlles, moltes felicitats ! 

ESCOLA DE MUNTANYA DE NEU I RAQUETES PERA ADULTS 
Enguany, la III Escola de Muntanya l'hem volgut encarar als més grans 

(els menors de 18 anys, i fins els 16 hauran de tenir un permís deis pares). 
L'objectiu d'aquesta Escola és aprendre i consolidar la progressió amb raquetes, 
l'auto-detenció (amb i sense piolet), el perill d'allaus, funcionament de l'ARVA 
(aparell de recerca de víctimes d'allaus), meteorologia, orientació i coneixement 
del material. Farem classes teoriques i sortirem dos caps de setmana a fer prac
tiques a la neu. 

Dates: El curs es realitzara del 26 de febrer al 10 de mar~; per a forma
litzar la inscripció i concretar l'horari de les classes teoriques farem una reunió 
informativa el dia 15 de febrer a les 10 de la nit al Centre. 

Preus: El preu del curs sera de 10 euros pels socis del Centre i 16 euros 
pels no socis. Caldra un suplement de 9 euros per qui no tingui asseguran~a de 
muntanya i 25 euros per qui vulgui que li lloguem les raquetes. Per a més in
formació podeu trucar al Dani (93.715.89.32) o al Martí (93.747.21.77). 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DEL MES DE DESEMBRE 

GRUP INFANTIL 
Dia 2: Ronda per Sant Lloren~ del Munt; S. Alavedra, X. Alavedra, A. 

Canturri, A. Canturri , M. Díaz, A. Vilatersana, A. Sans, J . Sans i M. Gómez. -
Dia 30: Turó de coll Prunera; A. Cerezo, M. Gómez, J. Sans, A. Sans, M. Díaz, 
A. Vilatersana, A. Vilatersana, A. Canturri, A. Canturri, X. Alavedra i S . Alavedra. 

EXCURSIONISME 
Entorns de Castellar: Dia 9: Matinal a S .Miquel de l'Arn i poblat iberic de 

la Torre Roja; J. M. Castells, M. Olivé, R. Bermúdez, N. Olivé i J . Sors. - Dia 
17: Pla del Girbau, coll de Grua, Camí deis Monjos, la Mola i retorn per la 



Codoleda, amb for~a neu; 
J. M. Torras. - Día 23: 
36e Pessebre a la Cas
tellassa: Castellar , el Ri
poll , coll de Lliri , pla del 
Girbau, coll de Grua, font 
de les Mosques, repeu de 
la Castellassa. AssistEmcia 
als tradicionals actes de 
la portada del pessebre , 
camí de la Cova Roja; inau
guració de la canal Gentil. 
Mirador damunt la Cas
tellassa de can Torras, ca
mí de la Senyora, camí de 
la Soleia, Sant Lloren~ del 
Munt. Sortida per Quatre 
Camins de can Pobla, la 

El Grup Infantil, en una matinal 
amb neu (Foto: G. Díaz) 

Codoleda, coll de Grua, pla del Girbau coll de Lliri , el Ripoll i Castellar; R. Vila, 
J. Roura, J. Aldoma, P. Verdaguer, E. Bravo, C . Valverde, P. Domínguez, J. M. 
Gandia, M. Pérez i J . Torrens. - Día 24: Sot de les Teixoneres, el revolt de la 
Guineu, carena del Tap i retorn; J. M. Torras junt amb O. Masó, de Sabadell. Missa 
del Gall a Sant Lloren~ del Munt; C. Hosta, J. M. Lloret i J . Torrens. 

Altres excursions: Día 6: El Pujolet, Plangaia, les Sorreres, Salvatges, font 
de les Febres, coll d'Ases, serra de Salvatges, serra dels Tudons, el Sola del Sot, la 
Roureda, Plangaia, el Pujolet; J . Torrens . - Día 8: Pla del Castell, Sant Marc de 
Broca, coHocació del VII Pessebre del Grup de Muntanya del Centre en homenat
ge a Koldo Basterretxea. Davallada pel mateix itinerari; E. Bravo, A. Palleja, M. 
Pérez, V. Portell, J. Roura, F . Soto, J. M. Torras, R. Vila i J . Torrens. - Día 13: 
Cicle Montseny (XLIII). Vall de la Castanya i mines del Remei; P . Domínguez, 
R. Vila , V. Portell , T. Mañosa, M. Llonch, J . Martí, J . M. Martí, J . Roura i B. 
Farera. 

CAMINADES 1 MARXES 

Día 2: IV Caminada de Festa Major de Sant Andreu de la Barca, amb as
censió al turó del Pi Tallat, punt culminant del terme municipal; M. Germa i J . 
M. Torras . - Día 6: VII Marxa de l'Arbo~, a Tordera; A. M. Palleja, M. Germa i 
J. M. Torras. - Día 9: VII Caminada popular de Llinars del Valles; M. Germa i 
J. M. Torras . - Día 25: XIX Pujada i baixada tradicional de Nadal a La Mola, del 
Club Muntanyenc de Terrassa. Hi prengué part J. M. Torras . En acabar, es va retre 
homenatge a Josep Palleja, traspassat el novembre últim, que ostenta molts anys 
la presidencia del Muntanyenc, i que també era soci de la nostra SEAC. - Dia 30: 
XXII Marxa popular de Canoves, amb visita a Sant Salvador de Terrades; J . M. 
Torras. - Dia 31: XIII Cursa de Sant Silvestre, a la vila del Masnou; J . M. Torras. 

ESCALADA 

Día 23: La Castellassa de can Torras, per coHocar-hi el XXXVI pessebre 
de la SEAC; M. Llobet i J. M. Torras. - Dia 24: La Bota del Sot i l'agulla de 
l'Alzina, devora del Tap; J. M. Torras, junt amb Ó. Masó, de Sabadell. 
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STOI' 
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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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