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BUTLLETÍ INFORMATIU DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CASTELLAR 
Colom, s/n. (Ateneu) -Tel. 93 714 73 05 

Castellar del Valles (Valles Occidental) Barcelona 

Adherit a les federacions d'Entitats Excursionistes de Catalunya, d'Espeleologia, d'Esports d'Hivem i a Azimut 

NÚMERO 409 ABRIL 2002 

DIA 14 D'ABRIL, IV RUTA DE LES ERMITES 
que el Centre enguany dedica a la memoria de Mn. Cinto Verdaguer 

en el I Centenari del seu traspas 

Endre~a de la poesia L'heura, dedicada als excursionistes 
Excursionistes que peZ pla i la serra 
en lo camp de la patria espigolau, 
ajudau-li a collir lo que és a terra, 
ajudau-li a servar lo que li cau. 

Puig vostre cor en son passat s'abeura 
aconhortau-la de tant bé perdut, 
per ella sou vosaltres un brot d'heura 
que s'enfila amarás a son escut. 



BASES CONCURS DEL LOGOTIP 
50 an ys del Cen tre Excu rsion ista d e Castellar (1953-2003) 

l. Es convoca a tothom qui vulgui participar en el concurs del disseny del logotip que 
presidira els actes que es duran a terme amb motiu del 50e aniversari del Centre 
Excursionista de Castellar. 

2. El concurs és obert a tothom. Esta dotat amb un premi de 150 euros per al guanya
dor/a. 

3. Cada concursant pot presentar tantes obres com desitgi; cal que siguin originals i 
in edites. 

4. El format i la mida de les obres són lliures, pero hauran de ser concebudes pre
veient la possibilitat de reproduir-se en samarretes, tríptics, el butlletí del centre, etc. 
i fins i tot, pot és possible que es pugui reproduir-lo en relleu. 

5. Es pot emprar qualsevol tecnica per realitzar-lo, i s'ha de tenir en compte que, com 
a maxim, !'obra guanyadora sera reprodulda en quadricromia. 

6. Els logotips han de fer referencia al 50e aniversari del Centre. 
7. Les obres s'han de presentar sense signar, i amb cada original, !'autor ha de lliurar 

un sobre tancat, a !'interior del qual hi ha de constar el seu nom complet, l'adre¡;:a i 
el telefon de contacte. 

8. Els treballs hauran de ser presentats al local del Centre (Colom, s/n) els divendres de 
21,30 a 23 h; o bé lliurar-los al Punt d'Informació Juvenil (Major, antic ajuntament). 

9. El termini de presentació deis treballs sera fins al divendres 31 de maig de 2002 , a 
les 23 h . 

10. El jurat estara format per membres del Centre, assessorats per persones del món de 
les arts grafiques i del disseny. 

11. El logotip guanyador quedara com a propietat del Centre, que es reserva el dret de 
reproduir-lo i adaptar-lo a diferents formats així com regular-ne l'ús que se n 'hagi de 
fer . 

12. El veredicte es comunicara personalment al guanyador i es donara a coneixer públi
cament en els mitjans de comunicació del nostre poble durant la primera quinzena 
de juny del 2002. 

13. Les obres no premiades es podran passar a recollir pel local del Centre un cop s'ha
gin acabat les activitats organitzades en el transcurs de l'any del cinquantenari (2003). 

14. El jurat es reserva el dret de declarar desert el concurs. 
15. El Centre es reserva la possibilitat d'exposar les obres no premiades dins els actes 

del cinquantenari. 
16. Participar en aquest concurs pressuposa l'acceptació d'aquestes bases. 
Per a més informació, el telefon del Centre Excursionista de Castellar és el 93 714 73 05 . 

PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 
Abril 

6 i 7, dis/diu 
7, diumenge 
7, diumenge 
7, diumenge 
7, diumenge 
14, diumenge 
20 i 21 dis/diu 
21 , diumenge 
21 , diumenge 
21, diumenge 
21 , diumenge 
21, diumenge 
26, divendres 
28, diumenge 
28, diumenge 
28, diumenge 
1 de maig 
5 de maig 

Activitats 

Pie Feixant o de la Tallada 
Sortida matinal al Puig de la Creu 
Neteja-senyalització Ruta de les Ermites 
Excursió a Sant Julia d'Úixols 
Coll de la Rimbalda-Santes Creus 
Ruta de les Ermites 
Ascensió a Pica Roja 
Sortida matinal a l'Estany 
Circuit al turó d'Arenys (Grenys) 
Excursió al Llu¡;:anes 
Santes Creus-La Riba 
Netegem el nostre entorn 
Reunió per a programar travessa d'estiu 
Projecte rius 
Prospecció-cronometratge Castellar-Pla Anyella 
Excursió matinal a Montserrat 
Matinal a Montserrat 
Travessa per !'Alta Garrotxa 

Més informació a: 

Grup Les Dues Traces 
Grup Infantil 
Grup de Muntanya 
Grup Anar-hi Ana nt 
Grup de Senders 
Tots els Grups 
Grup Les Dues Traces 
Grup Infantil 
Grup de Muntanya 
Grup Anar-hi Anant 
Grup de Senders 
Noticiari del Centre 
Grup de Muntanya 
Grup Infantil 
Grup de Muntanya 
Grup Anar-hi Anant 
Grup de Muntanya 
Grup de Muntanya 



TENIM NOTÍCIES DE ... 

Dia 1: XII Caminada popular de Monistrol de Calders. - Dia 6: X Triatló de Mun
tanya d'Ordino (Andorra). - Dia 7: V Caminada popular de primavera de Rupit i Pruit. 

ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES D'ABRIL 

GRUP INFANTIL 

Projecte rius - Apadrinament del riu Ripoll 
El Grup ha decidit participar en aquest projecte consistent en participar en l'apa

drinament d'un tram determinat del nostre riu Ripoll, activitat que s'efectuara dues ve
gades l'any. La primavera i tardor seran les epoques en les que es recolliran dades que 
permetran copsar el seu estat. El Grup creu que aquesta iniciativa incentivara a tots els 
nens i nenes que el formen a treballar en la tasca de millorar la qualitat de l'habitat 
fluvial intentant així que de vida al riu n 'hi hagi el maxim possible. La primera sortida es 
fara el dia 28; vegeu més avall. 

Campament d'Azimut 
Com cada any, el Grup, conjuntament amb l'Esplai Sargantana, assistira a aquest 

campament dedicat a grups excursionistes infantils i juvenils. L'edició d'enguany s'efec
tuara el primer fi de setmana del vinent mes de maig (dies 4 i 5) al refugi d'Erols que és 
ubicat entre La Pobla de Lillet i Castellar de N'Hug. La sortida d'aquí a Castellar, el dia 
4, sera a les 9 del matí d'enfront de les piscines del carrer Balmes lloc on, l'endema, 
s'arribara de retorn aproximadament a dos quarts de 7 de la tarda. 

El preu d'inscripció és de 15 euros; ens agradaria molt que les féssiu abans del 23 
d'aquest mes d'abril. Les podeu efectuar en el Centre o a l'Esplai Sargantana. També 
directament al telefon del Centre 93 714 73 05; si no el despengen ho podeu deixar gra
vat al contestador; així com al mobil del vocal, el Fran, que té el número 677 44 11 62. 

De l'equip i utensilis personals que haureu de portar us en sera passada informa
ció d'aquí un breu lapse de temps. 

•Dia 7: Sortida matinal amb el col·legi Sant Esteve. Es marxara del col·legi 
Sant Esteve a dos quarts de 9: De font en font pel Puig de la Creu. Vocal: Guillem, 
telefon 93 714 82 95. 

• Dia 14: Ruta de les Ermites. El grup fara el control número 6 a Sant Feliu de 
Vallcarcara. Sortida a les 8 del matí del Centre. Vocal: Fran, telefon 677 44 11 62. 

•Dia 21: Sortida matinal a l'Estany (Bages) . Es marxara del Centre, en cotxes , 
a les 8 h . Vocal a decidir. 

• Dia 28: Projecte rius. Sortida matinal fins Les Arenes. El grup apadrinara 
un tram del riu Ripoll. Es marxara a les 8 del matí del Centre, en cotxes. Vocal a decidir. 

GRUP DE MUNTANYA 
•Dia 7: Matinal de neteja i senyalització del trajecte de la Ruta de les 

Ermites. Despla~ament en cotxes particulars. Vocal: Jaume Torrens, 93 714 55 42. 
•Dia 14: Ruta de les Ermites. Un itinerari pel romimic del Valles (4a edi

ció). És una prova de resistencia per muntanya de 49 quilometres de llargada, organit
zada pel Centre, que transitant exclusivament per camins de muntanya, uneix els tem
ples romanics de Santa Maria del puig de la Creu, Sant Sebastia de Montmajor, Santa 
Maria del Grau, Santa Maria del castell de Gallifa, Sant Jaume de Vallverd, Sant Feliu 
de Vallcarcara, Santa Maria del castell de Pera, Sant Pere del Dalmau, Santa Maria de 
Les Arenes i Sant Feliu del Racó. La sortida tindra lloc entre les sis i dos quarts de set 
del matí de la Nau de la Pla~a Major. El control d'arribada romandra obert fins a les vuit 
del vespre al local del Centre. Per a més informació, detalls i inscripcions, podeu consul
tar el tríptic de la prova que va adjunt en aquest butlletí. 

•Dia 21: Cicle Montseny (XLV). Circuit al turó d'Arenys (Grenys): Pla de !'Es
pinal, coll de Te, sot de les Canals, castanyer gros dels Roters, la Feixa Llarga, coll de Te, 



pla de l'Espinal. Itinerari encantador que transcorre per una de les rutes més captivado
res: la riera de les Truites. Paisatges incomparables i delicats panorames. Ruta de gran 
interes botanic: avetoses, fagedes, castanyedes, alzinars i rouredes. Sortida a les 7 del 
matí. Vocal: Baldomer Farera, telefons 93 714 26 76 i 93 714 54 53. 

•Dia 26: Reunió per a programar la travessa d'estiu del Grup de Mun
tanya. Oberta a tothom que vulgui participar. A un quart d'onze del vespre, al local 
social. 

• Dia 28: Matinal de prospecció, cronometratge i amidament d'un tram del 
camí ramader que uneix Castellar i el Pla d'Anyella (Cerdanya) -IV- Itinerari: 
Fontfreda, Alboquers, serra de Sant Salvador, carretera d'Orista, el Permanyer, mas Reig, 
els Hostalets. Es tracta d'un recorregut d'una llargada aproximada als 20 km. Desplar;a
ment en cotxes particulars. Vocal: Jaume Torrens. Telefon 93 714 55 42. 

• Dia 1 de maig: Matinal a Montserrat. La Roca de Sant Salvador per les canals 
del Pou del Gat i Plana. Itinerari: Carretera de can Mar;ana (650 m), canal del pou del 
Gat, camí de l'Arrel, canal Plana, serra de les Lluernes, Roca de Sant Salvador (1.143 m), 
pla de la Trinitat, ermita de la Santa Creu, mirador dels Ermitans, pas dels Franceses, 
monestir de Montserrat, camí dels Degotalls i carretera de can Mar;ana. La Roca de Sant 
Salvador, junt amb la Trompa de l'Elefant que es drer;a a la seva dreta, són els punts 
culminants de la zona anomenada Tebaida. Molt bona vista vers la plana de Bages, Sant 
Llorenr; del Munt, les Guilleries, el Pirineu Oriental i visió privilegiada i quasi «a vol d'ocelh> 
del conjunt orografic montserratí. Desplar;ament en cotxes particulars. Hores de camí: 4,30 
(aprox.). Vocal: Jaume Torrens, telefon 93 714 55 42. 

•Dia 5 de maig: Travessa Oix, Talaixa, Sant Aniol d'Aguja, Sadernes (Alta 
Garrotxa). És una excursió de tot el dia que, probablement, incloura el desplar;ament 
en autocar. Places limitades. Vocal: Ramon Vila, telefon 93 714 57 77. 

GRUP ANAR-HI ANANT 
•Dia 7: Excursió matinal a Sant Julia d'Úixols (Moianes). Itinerari: Castell

terr;ol, castell de Sant Miquel, Sant Julia d'Úixols i tornada. Hora i lloc de sortida: A les 
8 del matí del local social. Desplar;ament: en cotxes particulars fins a Castellterr;ol. Hores 
de camí: tres i mitja aproximadament. Vocals: M. Concepció Costa i Josep M. Biosca, te
lefon 93 714 62 63. 

•Dia 21: Excursió de tot el dia al Llu~anes . Itinerari: Ermita dels Munts, Sant 
Boi de Llur;anes, ermita de Sant Roe, Sant Martí de Sobremunt i Santa Llúcia. Hora i 
lloc de sortida: a les 7 del matí del local social. Desplar;ament: en cotxes particulars fins 
a l'ermita deis Munts. Hores de camí: tres i mitja aproximadament. Vocals: Josep Serra i 
Agustina Martí, telefon 93 714 72 71. Nota: Es pot dinar en un restaurant de la zona o bé 
portar-se'l de casa. 

•Dia 28: Excursió matinal a Montserrat (Bages) . Itinerari: Monestir, Sant Joan 
(pujada amb funicular) , Sant Jeroni i tornada pel pla dels Ocells. Hora i lloc de sortida: 
A les 7 del matí del local social. Desplar;ament: en cotxes particulars fins al monestir. 
Hores de camí: Tres i mitja aproximadament. Vocals: Francesc Deu i Josep Serra, tele
fons 93 714 58 70 i 93 714 71 71. 

GRUP DE SENDERS 
•Dia 7: Coll de la Rimbalda- Santes Creus, de 17,4 km en 4 h. i 45 min.; 

visita del monestir i dinar. 
•Dia 21: Santes Creus- La Riba, de 28 kms, en 6 h. 9 min. 
D'ambdues etapes n'és el vocal R. Falcó, telefon 93 714 60 70, que en donara am

plia informació als interessats. 

GRUP D'ESQUÍ 
Com ja sabeu, el Grup d'Esquí del Centre ha organitzat les ja habituals sortides 

del curset d'esquí a l'estació andorrana de Pal-Arinsal. 
Durant quatre dissabtes consecutius dels meses de gener i febrer ens hem aplegat 

una bona colla d'afeccionats per gaudir d'aquest esport. De fet, enguany la participació ha 
baixat una mica respecte els anys anteriors, dones la mitja d'esquiadors per setmana ha 
estat de gairebé 84 persones (entre 98 i 105 esquiadors els darrers anys). 



També la qualitat de la neu enguany ha 
estat una mica per sota del que sol ser habitual, 
pero sense comprometre massa el nombre de 
pistes disponibles. En contrapartida podem dir
vos que el bon temps ens va acompanyar tots 
els dies i pel que fa als accidents, només dues 
nenes van anar de visita al dispensari per gua
rir-se petites lesions. 

Tot i que ens havíem de llevar molt d'ho
ra, els quatre dissabtes van anar molt bé i ens 
varem divertir molt; per aixo desitjo que ens hi 
poguem retrobar la propera temporada. 

Georgina Muntada 
Grup d'amigues durant el curset 

(Foto J. Muntada) 

Nota : El proper any sera el cinquantenari del Centre i per tal de celebrar-ho com 
cal s'estan preparant diverses activitats. Des d'aquestes ratlles el Grup d'Esquí volem 
engrescar-vos a donar-nos alguna idea per tal de fer mes llui:da aquesta celebració i 
contribuir des d'aquesta secció a fer més gran la nostra entitat. 

El centre a les competicions 
El Centre Excursionista de Castellar va ser representat per primera vegada 

en una competició d'esquí alpí. El passat dissabte dia 2 de mar~ a l'estació andorrana 
d'Ordino Arcalís es va disputar la Final Interclubs del XXI Gran Premi de Catalunya. 
Marina Muntada hi va prendre part en la categoría C1 de veterans, quedant en segona 
posició. 

Animada pel bon ambient i per la iJ.lusió de representar el Centre, també esta 
participant en les ú1times proves de la 8" Lliga Catalana de Masters celebrades a La Moliña. 
Per tal de representar el Centre en les curses de veterans només és necessari tenir la 
Targeneu i més de trenta anys. Animeu-vos-hi!!! 

GRUP LES DUES TRACES. Esquí de muntanya al teu abast. 
•Dies 6 i 7: Pie Feixant o de la Tallada (Alta Ribagorc;a) . (2 .970 m). Desnivell: 

1.344 m. Dificultat:*** Horari: 6 h . Material : Grampons, piolet, corda i arnés. 
•Dies 20 i 21: Pica Roja (Pallars Sobira) . (2.881 m). Desnivell: 941 m. Dificul

tat:** Horari: 4 h. Material: Grampons i piolet. 
Els interessats es poden posar en contacte amb Pere Estapé, 626 53 96 61. 

GRUP DE FOTOGRAFIA 
El dia 22 es va exhaurir el termini per presentar les fotografies del primer trimes

tre de l'any, amb el tema LLIURE. El veredicte públic es fara dins deis primers dies 
d'aquest mes. Com cada any anira a carrec de membres del Departament de Fotografia 
de les Agrupacions Narcís Giralt de Sabadell. Els resultats seran publicats dins el proper 
butlletí. Les fotografies quedaran exposades al local social fins el proper trimestre. Es 
podran veure tots els divendres de les 22 a 23 h . Recordem a tots els participants de 
l'any passat que podeu passar a recollir totes les fotografies del Concurs passat, pellocal 
social, els divendres de les 22 a 23 h. lgualment per recollir les cartolines per presentar 
les fotografies dels propers trimestres. 

El passat mes de febrer es va dur a terme una exposició al local del Centre sobre 
la nevada del passat mes de desembre. <<Les mil i una fotos de Castellar nevat», va ser 
el títol d'aquesta exposició, organitzada per l'Area de Comunicació de l'Ajuntament i amb 
la coJ.laboració de les botigues de fotos de Castellar i el Grup de Fotografia del Centre. 
La proposta va reunir més de 500 fotografies captant moments de la nevada, per més 
d'un centenar de participants . Des de la vocalia del Grup de Fotografia agrai:m a tots ells 
la col-laboració en aquesta exposició. 



NOTICIARI DEL CENTRE 
Ens h a est at p regat d e publicar 

Som un grup del Centre que fem sortides dos cops per setmana, continuadors de 
l'antiga «Colla dels dijous». Amb molta alegria volem comunicar-vos el retorn a caminar 
amb el grup de l'amic Pere Cardona després de la intervenció quirúrgica de la qual es 
recupera. Pere, esperem i desitgem que ben aviat estiguis al cent per cent. 

Fran cesc, J a ume i Ricard 

Netegem el nostre entorn 
• El dia 21 X sortida col·lectiva matinal, conjunta amb SERNA, per tal de netejar i 

conservar les rodalies del nostre poble. Es marxara a peu a les 8 del matí de la plar,:a 
Major vers can Casamada, amb visita al forn de les dues hoques, font del Ferro i refugi 
del pla de la Bruguera, on es fara la netejada. Cal portar-se guants, eines de tall adients 
per tal de netejar el que calgui i, així, ben equipats tots plegats fer una bona feina . Ca
dascú s'ha de portar l'esmorzar. 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DEL MES DE FEBRER 

EXCURSIONISME 
En torns d e Castellar: Dia 3: Drecera al Puig de la Creu , l'Alzina Balladora, 

Catafau, Sant J a ume d e Vallverd, la Busqueta, Sant Lloren¡; Savall, serrat de la Codi
na, Coll Monner, el Revolt Gran, Canyelles i Castellar; J. M. Torras . - Dia 10: Matinal a 
Santa Agnes, pel mas Dalmau; M. Sors, M. Griera i J . Sors. -Dia 14: Castellar, Can 
Mariner, Can Quer, La Muntanyeta, Pi Gros de Can Manent i retorn; R. Canturri, P. 
Cardona, F . Homs i J. Martí. - Dia 21: Castellar, Fonts Altes i retorn; R. Canturri, P . 
Cardona, F. Homs i J. Martí. -Dia 28: Castellar, Fonts Altes, Coll Roig, Font del Gurri, 
Can Padró, Font del Cosidor i Castellar; R. Canturri, P . Cardona, F . Homs i J . Martí. 

Altres excu rsions: Dia 1: Mura, Riera de Nespres, La Creu de la Vila, torrent 
dels Codolossos, El Puig de la Balma i retorn; R. Canturri, P . Cardona, F . Homs i J . 
Martí. -Dia 3: Riells del Fai, El Bertí, El Clascar, Grau de Traver i Riells; J . Aldoma, P . 
Martín, T. Ayuso, M. Casajoana, P. Domínguez, 
V. Portell, J. Torrens, R. Vila i J. M. Martí. 
-Dia 7: Granera, Carena de Serrallonga, 
el Coll i retorn; R. Canturri, P . Cardona, F . 
Homs i J . Martí. -Dia 19: Coll i ermita de 
S. Sadurní de Gallifa, Foradades de la Cama 
Roja i pujada a la Roca del Pont Natural; A. 
M. Palleja i J . M. Torras, junt amb J . Llobera, -
Ll. Muntan, del Club Muntanyenc Barcelones, 
i J . Rovira, de Les Masuques . -Dia 24: Cicle 
Montseny (XLIV), Faldars del Morau; Can 
Prat, turó de Martinell, can Pla de Saba, Riells Davant El Clascar (foto J. M. Martí) 
del Montseny, vei:nat de les Barraques, can Prat; J . Torrens, F. Arderius, T. Mañosa, J . 
Roura, V. Portell, R. Vila, J . Muntada, J . M. Martí, M. Pérez i B. Parera. 

CAMINADES 1 MARXES 
Dia 10: XXIV Marxa pop. de la Nestlé, a Sant Gregori; J . M. Torras . - Dia 17: VII 

Mitja Marató Gava-Castelldefels-Gava; J . M. Torras. - Dia 23: XIV Cursa Científica de 
!'Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau , a Barcelona; J. M. Torras.-Dia 24: XV 
Marxa pop. de Sant J u lia del Llor i Bonmatí; M. Germa i J . M. Torras. 

ACTIVITATS DIVERSES 
Dia 10: P rosp ecció cam í ram ader: pont de la Fabrega, casa nova del Prat, el 

Clapers, el Masot, el Gaí, carretera de Moia a Collsuspina i Vic, la Torre de la Casa Nova, 
cases de Ferrerons, collet de la Creu Vermella; E. Bravo, M. Pérez, F . Soto, V. Soto, R. 
Vila i J. Torrens. 
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FADERS, S. A. 
FABRICACIÓ 
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Polígon Industrial Pla de la Bruguera 
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Tel. 93 714 66 11 - Fax 93 714 20 48 
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CASTELLAR DEL VALLES 

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


