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EN EL TRASPÁS D'EN MARC 

PELMARC 
En el decurs de la passada assemblea celebrada el dia 25 de gener, amb emociona

da constemació, es va informar de la sobtada mort de l'amic Marc Carreras, esdevinguda 
en desgraciades circumstancies poques hores abans. Pels excursionistes de Castellar ha 
estat, com en altres ocasions , una notícia inesperada i trista que no pot deixar a ningú 
indiferent. El comiat del Marc, una persona jove, vital, alegre, entusiasta, amb tota una 
vida per davant, ens hauria de motivar per a fer una reflexió a fons que , probablement, 
ens abocaria a rectificar alguns dels habits que, potser de manera inconscient, seguint en 
comoda connivencia els parametres d'una societat consumista i sovint insolidaria, hem 
adoptat com a nord i divisa de la nostra convivencia. 

Quasi des de la mateixa data del seu naixement, ha estat un soci més del Centre, 
que any rera any, ha crescut amb ell amarat en la deria del respecte i de l'estimació a la 
natura, des de la sana perspectiva que ofereix l'excursionisme. Així, no era estrany tro
bar-lo en les diferents activitats que s'organitzaven dins de l'agrupament. Avui, el Marc 
ha abandonat les «nostres» muntanyes. Ara, el seu camí, el seu carener, és un altre. 
Malauradament, aquesta vegada no el podrem compartir i aixo ens dol perque, pobres 
com som de tot, no aconseguim entendre-ho. 

En aquesta hora amarga en que es fa dificil trobar uns mots que tinguin sentit, 
voldríem trametre, mitjan¡;ant aquestes línies, el nostre condol. Tal i com molt bé procu
ren expressar els companys del Grup Les Dues Traces i del Grup d'Esquí del Centre, tots 
hem perdut un bon amic i un excel-lent excursionista. El seu record, que ja viu per sem
pre per damunt de les muntanyes, ens acompanyara tothora. 

Grup de Muntanya - La Junta 

COMIAT A UN COMPANY D'ESQUÍ 
El dissabte 19 de gener, el Grup d'Esquí va anar a fer la primera sortida del cur

set, que com cada any anem a Pal. 
Ningú de la colla que habitualment esquiem junts no ens podíem imaginar que 

fóra l'últim dia que esquiaríem amb el Marc. 
El Marc feia molts anys que es va posar 

en el món de la neu: primer va comen¡;ar amb 
uns amics -com gairebé tothom-, aquí caic i 
alla m'aixeco. De seguida es va apuntar a les 
sortides del curset d'esquí del Centre, essent-ne 
un dels més fidels assistents, any rere any. Amb 
els anys, el seu nivell havia anat millorant, tot 
i aixo no deixava de rebre classes per intentar 
polir els mals vicis que costen tant de corregir. 

El Marc ha estat molt inquiet, fms al punt 
que, quan ja va tenir un nivell mínim d'esquí, 
el va voler complementar amb una de les seves 
grans afeccions: la muntanya, i que habitual
ment en gaudia a l'estiu. 1 entra així en el món 
de l'esquí de muntanya amb el grup Les Dues 
Traces. 

Recordo molt bé la primera sortida que 
varem fer: el Puigmal des de Núria. Aquell dia 
el material l'havia llogat, pero quan tornavem 
ja em va preguntar on podia comprar-se tot l'e
quip, ja que havia descobert que la barreja de 
muntanya i esquí, allo, era «lo seun. 

El Marc era un company molt particular. 

En Marc Carreras, 
en el cim de l'Aneto 

el 10 de maig de 1998 



Solia tenir sempre la mateixa forma física tant al principi de la temporada com al fmal, 
pero la satisfacció i il-lusió que hi posava feia que no renunciés mai a fer un cim: tot 
pujant, a vegades li preguntaves: 

-Marc, que estas cansat? 
1 et deia: 
-No, no. Jo pujo al meu pas, pero vaig fent. 
Havíem passat fred, calor. Ens havia nevat. Havíem trobat boira, bona i mala neu, 

pero a ell tot li anava bé. Un cop varem fer una sortida de dos dies i vam haver de 
plantar les tendes sobre la neu. El Marc no portava alllant, pero al matí, quan tots ens 
queixavem de la humitat i del fred de la neu, tot i que nosaltres sí que en dúiem, d'a'i
llant; en canvi, ell ens digué que havia dormit bé. El que sí recordo és que no se'l va 
oblidar mai més. Moltes vegades, tornant en el cotxe amb els companys, comentavem on 
podríem anar la setmana següent. De cop senties «Amb mi compteu-hi», perque tot li 
anava bé: l'hora de sortida, la dificuHat, la durada de l'excursió, el lloc on dormir ... S'adap
tava a tot. Tot aixo fa que encara no ens en sapiguem avenir i que no puguem comptar
hi amb ell per a cap més sortida, pero de segur que alla on anem, especialment en els 
llocs on havíem estat plegats, sempre ens recordarem d'ell. 

Serveixin aquestes quatre ratlles com a record d'en Marc Carreras i per donar el 
nostre més sentit i sincer condol a la família. 

Grup d'Esquí - Grup Les Dues Traces - La Junta 

IMPRESSIONS D'UNA SORTIDA DEL GRUP 
INFANTIL A LA SERRA DEL MONTSANT 

Dies 19 i 20 de gener de 2002. Hi participaren les famílies Rovira, Alavedra, Canturri, 
Vilatersana, Díaz i Sans, així com la Carme Hosta i la Rosa de Viladecavalls . Total, 26 
persones. Sortim el dissabte havent dinat: hi ha molts que el matí el treballen. Ens afa
nyem. Volem arribar a Siurana per fer un tomb abans que es faci fose . 

Vora les cinc hi arribem. A corre-cuita anem cap a la Trona, un penyal que sobre
surt del cingle i que queda cobert per un sostre de pedra. El nom l'hi escau. Reculem de 
pressa de presssa. El crepuscle arriba. Tenim temps d'atansar-nos fms al Salt de la Reina 
Mora, lloc on segons la llegenda, Abd el Aixa, la formosa vídua del darrer valí, va prefe
rir saltar amb el seu cavall a l'estimball abans de caure en mans deis assaltants de la 
darrera fortalesa musulmana en terres de Catalunya. Aixo fou el 1153, en temps d'en 
Ramon Berenguer IV. 

Cap a les sis fosqueja i el poble a penes es remou. Només s'hi veu algun deis 
apressats barcelonins propietaris de les cases que donen l'aparenc;a d'un poble viu. Dor
mim a la casa de colonies de Prades. El sopar és correcte pel preu, i la casa en perfectes 
condicions. La recomano. 

L'endema diumenge passem per Cornudella i enñlem la petita pista encimentada 
que duu fins !'ermita de Sant Joan del Codolar. Hi viu una monja ermitana que aquell 
día era a Lleida. El lloc és aspre i magnifiscent. Solitud enmig d'un rocam digne de 
l'Atlantida en un any que per cert és el d'en Verdaguer. 

Resseguim el GR-174 cap a !'esquerra fins a trobar el camí que puja des de 
Cornudella i d'alla dret amunt pel Grau del Tomaset fins a la Roca dels Cac;adors. Pas
sem per la cova del Moloner on hi ha una font que de fet és un petit abeurador per a 
xais. Resseguim la cresta fins Roca Corbatera i d'alla baixem fins !'ermita de la Mare de 
Déu del Montsant, parem un moment i de nou fms Albarca on ens aturem al peu del 
que suposem és el Refugi del CEI. Dinem i prenem el camí de la Llisera que gairebé 
planejant va de nou fins !'ermita de Sant Joan des d'on s'albiren els xiprers magnífics del 
cementiri de Cornudella. 

Varem comprar patates de Prades i no ens queda temps pel vi del Priorat. 

Joan Sans i Castells 



PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 

Mar~ 2002 Activitat Més informació a: 

3, diumenge 
3, diumenge 

10, diumenge 
10, diumenge 
10, diumenge 
15, divendres 
16 i 17 
17, diumenge 
17, diumenge 
17, diumenge 
22, divendres 
22, divendres 
24, diumenge 
24, diumenge 
14, d'abril 

Matinal al Montnegre-N ord 
Pie del Forn (Andorra) 
Excursió a Els Carcaixells 
Excursió a l'Alt Emporda 
Excursió a l'Alt Emporda 
Reunió per a programar activitats grup 
Pie Contraix (Alta Ribagon;a) 
Prospecció camí ramader 
Matinal a Sant Sebastia de Montmajor 
Mediona - Coll de la Rimbalda 
Reunió de controls Ruta de les Ermites 
Finalització termini pres . fotogr . Concurs 
Sortida matinal a la Serra de l'Obac 
Travessa Castellar - Montserrat 
IV Ruta de les Ermites 

TENIM NOTÍCIES DE ... 

Grup de Muntanya 
Grup Les Dues Traces 
Grup Infantil 
Grup de Muntanya 
Grup Anar-hi Anant 
Grup de Muntanya 
Grup Les Dues Traces 
Grup de Muntanya 
Grup Anar-hi Anant 
Grup de Senders 
Grup de Muntanya 
Grup de Fotografía 
Grup Infantil 
Grup de Muntanya 
Grup de Muntanya 

Día 10: 1 Combinada Valls del Montcau - Mura. - Día 17: Marxa deis Castells 
de la Segarra, de 51 km. - V Caminada Popular Sant Cugat - Montserrat. -
Caminada del CXXV aniversari del CEC i de l'excursionisme catala, a Montgat. 

ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MESDEMARQ 

GRUP INFANTIL 
• Día 10: Els Carcaixells (Sant Feliu de Guíxols). Sortida de tot el día; cal portar 

esmorzar i dinar. Marxarem del Centre a les 8 del matí, en cotxes. Vocal: Sergi Rovira, 
telefon 93 714 56 97. 

• Día 24: Sortida matinal a la Serra de l'Obac. Es marxara del Centre a les 8 
del matí, en cotxes. Vocals : Guillem Díaz, telefon .93 714 82 95 i Ricard Canturri, telefon 
93 714 25 54. . 

GRUP DE MUNTANYA 
• Día 3: Matinal ·a1 Montnegré ~ Nord. Vocal: Josep Manel Martí, telefon 

93 714 79 92. Es va publicar al butlletí del mes de febrer. 
• Día 10: 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 trac;at del 
sender GR-11 (Pirinenc), cap a Sant Pere de Rodes (500 m). Ascensió facultativa al 
castell de Sant Salvador Saverdera (670 m). La davallada vers el Port de la Selva 
inclou la breu visita al dolmen de Mores Altes . 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 romimic i 
contemplar una excel-lent panoramica de la costa des d'un mirador privilegiat. Distancia 
total: 12,5 km. Hores de camí: tres. Desnivells: Ascendents, 655 m. - Descendents, 658 m. 
Desplac;ament en autocar. Places limitades. Cal fer la reserva de places trucant als 
vocals Josep Ramon Recorda i Ramon Fabregat, telefons 93 714 69 35 i 93 714 21 78. 
Vocal itinerari Grup de Muntanya: Jaume Torrens. 



• Dia 15: Reunió pera programar les activitats del Grup de Muntanya del 
segon trimestre de 2002. A un quart d'll de la nit , al local social. Oberta a tothom qui 
vulgui col·laborar. 

• Dia 17: Matinal de prospecció, cronometratge i amidament d'un tram del 
camí ramader que uneix Castellar i el Pla d'Anyella (Cerdanya) -III- Itinerari: 
Collet de la Creu Vermella , collet de la Caseta Alta, Garfís, serrat de Postius, Fontfreda, 
Alboquers. Es tracta d'un recorregut d'una llargada aproximada als 20 km. Despla~ament 
en cotxes particulars. Vocal: Jaume Torrens, telefon 93 714 55 42. 

• Dia 22: Reunió de controls de la IV edició de la RUTA DE LES ERMITES. 
És la segona i darrera trabada de les persones que vulguin col·laborar en l'organització 
de l'anual prova de resistencia per muntanya que organitza el Centre. Oberta a tothom 
que vulgui col·laborar. A un quart d' ll de la nit, al nostre local social. 

• Dia 24: XIII Travessa Castellar - Montserrat per camins de muntanya, de 33 
km. , amb sortida de la pla9a Major a les 6 del matí i tornada a les 3 de la tarda, en 
autocar. Les inscripcions es poden fer a la botiga STOP, de la carretera de Sentmenat, i 
el dia 15, en el nostre local social a les 10 de la nit; preu: 5 euros . Per a més informació 
us podeu adre9ar al Pepe, de l'STOP, telefons 93 714 60 55 i 93 714 28 74. 

• Dia 14 d'abril: IV Ruta de les Ermites. Reserveu la data. En el proper número, 
més informació. 

GRUP ANAR-HI ANANT 
• Dia 10: Excursió de tot el dia a la costa de Colera, al Port de la Selva, 

amb pujada opcional al Monestir de Sant Pere de Rodes (és una excursió conjunta amb 
el Grup de Muntanya) amb sortida, en autocar, a les 7 del matí del local social per anar 
fins a Colera. Vocals: Josep Ramon Recorda i Ramon Fabregat, telefons 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 millor. 

• Dia 17: Excursió matinal a St. Sebastia de Montmajor. Itinerari: De l'en
creuament del camí de Cadafalc amb el del Puig de la Creu a Sant Sebastia i tornada. 
Hora i lloc de sortida: 8 del matí, del local social. Despla9ament en cotxes particulars fins 
a l'encreuament del camí de Cadafalc amb el del Puig de la Creu. Rores de camí: 3, aprox. 
Vocals: Joan Clot i Josep Mañosa, telefons 93 714 70 29 i 93 714 58 69, respectivament. 

GRUP DE SENDERS 
• Dia 17: Mediona - Coll de la Rimbalda, de 18,1 km. , en 4 hores. Vocal: Ra

mon Falcó , telefon 93 714 60 70. 

GRUP LES DUES TRACES. Esquí de muntanya al teu abast 
• Dia 3: Pie del Forn (Andorra) (2.719 m.). Desnivell: 1.050 m. Dificultat: **. 

Material: grampons i piolet. Horari: 5 hores . 
• Dies 16 i 17: Pie Contraix 2.957 m . (Alta Ribagon;a). Desnivell: primer dia: 

363. Segon dia: 987. Horari: primer dia: 2 h. Segon dia: 7 h . Dificultat: ***. Els interes
sats es poden posar en contacte amb Pere Estapé, telefon 626 539 661. 

GRUP DE FOTOGRAFIA 
• El dia 22 de mar9 sera l'últim per entregar les fotografies del primer tri

mestre del XVII Concurs Anual de Fotografia en color . Les fotografies poden ser 
entregades els divendres al local social, de 10 a 11 de la nit, o bé qualsevol dia a les 
botigues de fotografia coHaboradores en el concurs. Les cartolines necessaries per a pre
sentar les fotografies les podeu passar a buscar pel Centre. El tema d'aquest trimestre és 
LLIURE. Recordem que els temes deis altres trimestres són els següents: Segon trimes
tre: «Horts i conreus>>. Tercer trimestre: <<Fotografia nocturna». Quart trimestre: «Saló de 
Muntanya>>. Així dones, ja podeu anar pensant i guardant material fotografic. Des de la 
vocalia us volem animar a col·laborar i participar perque cada any siguem més. 

Recordem a tots els participants del concurs passat que podeu passar a recollir les 
fotografies pel Centre. 



EXCURSIONISME 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DEL MES DE GENER 

Entorns de Castellar: Dia 1: Coll d'Estenalles , turó de Montcau, a la 1 de la 
matinada, per donar la benvinguda a l'any nou; J . M. Torras. - Dia 10: Visitar pesse
bres del Montcau, des de Coll d'Estenalles, Montcau, Cova Simanya, Font Flavia i Coll 
d'Estenalles; G. Fontanet, P . Guillem, E. Camprovi, J. Gili, J . Carbó, V. Gandia i M. Germa. 
- Dia 19: Excursió conjunta de veterans del Centre Excursionista de Catalunya i del 
Centre Excursionista de Castellar: Coll d'Estenalles, Montcau, Coll d'Eres, font del Llor, 
El Marquet de la Roca, Vall d'Horta, pont de la Roca; hi participaren 28 veterans i en fou 
el vocal J. Llinares. - Dia 20: Aplec de Sant Sebastia de Montmajor, des de Castellar 
i retorn; V. Gandia i M. Germa. - Dia 22: Coll d'Estenalles , els Cortins, font del Forat 
(pessebre), Roques de la Coca, torrent de Pedra, turó de Montcau, i retorn pel coll d'Es
tella; J. M. Torras . 

Altres excursions: Dia 10: Astúries: Riensena, collau de Zarza, la J elguerina, 
Güeses, Llagu Maor, vertex geodesic del Picu Mofrechu (897 m. ), collau Fresneda, cim 
occidental del Monte Benzúa (721 m.) i retorn per Nueva; A. M. Palleja i J. M. Torras. -
Dia 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 
(publicat erroniament en el número passat). - Dia 13: Etapa número 18: Castellar -
Monistrol de Montserrat , Grup de Senders; Ruta deis Pa"isos Catalans: Castellar, coll 
de Lliri, col! de Grua, Matadepera, coll de la Riba, casa Nova de l'Obac, torrent de les 
Vendranes, Vacarisses, Hostal de la Creu i Monistrol de Montserrat; 18 participants . -
Dia 20: Sant Martí de Broca, font de Serra, casa del Castell de Broca, pla del Castell, 
Sant Marc de Broca (1.607 m.) , retirada del VII Pessebre del Grup de Muntanya i 
davallada pel mateix itinerari; P. Domínguez, J. Serra i J. Torrens. - Dia 27: Pla de les 
Forques, serrat de Costa Borrassa, coll de la Rovira, coll del Pi d'en Guardia, coll d'Ares , 
serra de Salvatges, les Sorreres , Plangaia, carretera de Castellterc;ol a Granera, el 
Pujolet, collet de Sant Fruitós , la Ginebreda, pont de la Fabrega; E. Bravo, J . M. Martí, 
J . Roura, F. Soto, V. Soto, R. Vila i J. Torrens; per a fer la prospecció, cronometratge i 
amidament del recorregut d'un tram de camí ramader. 

CAMINADES 1 MARXES 
Dia 6: VI Cursa popular de Ribamotán al Mar (Cantabria); l. Méndez fou vence

dor en la seva categoría, mentre que J. M. Torras va ser el més vetera. - Dia 13: XIV 
Cursa «Mari Murtra••, a Blanes; M. Germa i J. M. Torras.- Dia 19: XV Cursa popular 
de Polinya; J. M. Torras. - Dia 20: III Cursa popular de Sant Vicenc;, a Mollet, visitant 
el paratge i l'ermita de Gallees; J. M. Torras. - Dia 27: XVIII Marxa de Santa Pau, a 
Sant Poi de Mar, amb ascensió al turó de l'Home Mort (209 m. ); M. Germa i J. M. 
Torras. 

GRUP D'ESQUÍ 
Dies 19 i 26: Primera i segona sortides del Curset d'esquí a l'estació andorrana de 

Pal-Setúria-Arinsal. 

ESCALADA 
Dia 30: La Castellassa de can Torras, amb motiu de baixar-ne el XXXVI pesse

bre de la SEAC; M. Llobet i J. M. Torras , junt amb J . Nubiola (Club Muntanyenc Barce
lones) i M. Torrijas (Centre Excursionista de Sant Celoni). 

ACTIVlTATS DIVERSES 
Dia 11: Acompanyar grup de 23 alumnes i 2 professores de l'Escola Bonavista a 

visitar les fonts de coll Monner, d'en J. Sors i del Solell; R. Vila i J. Sors. 
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1 ! \ TALLER VILACLARA S. A. 

V RENAULT 

Reparació i venda de vehicles nous 
i d'ocasió 

Assegurances de vehicles i de la llar 

Passeig, 72 - Francesc Layret, 41 
Tels , 93 714 SI 91 - 93 714 24 38 
Fax 93 714 86 52 - CASTELLAR DEL VALLES 

WAW. 
SANT PERE D'ULLASTRE, 9 

Telefon 93 714 55 71 
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' PLAN~ €. SERVE/ INTERFLORA 
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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 

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 


