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1 RUTA DE LES ERMITES Apunts de la quarta edició 

Tot i que en aquesta oportunitat les condicions meteorologiques van esde
venir molt adverses, el passat día 14 d'abril es va dur a terme la Ruta de les Er
mites , prova de resistencia per muntanya que biennalment organitza el nostre 
Centre Excursionista. 1, certament, els precedents no es presentaven gaire afalaga
dors. lnesperadament, a primera hora de la matinada del diumenge, entra en esce
na una sobtada i espectacular tempesta, acompanyada amb llamps i trons, que en 
poca estona descarrega damunt de Castellar 20 litres d'aigua per metre quadrat. 
Aquesta pluja, que afecta bona part de Catalunya, probablement incideix en que 
un bon nombre de persones, algunes que ja havien formalitzat la inscripció i d'al
tres que, tot especulant amb la inestabilitat atmosferica que havia dominat bona 
part de la setmana, esperaven a darrera hora per poder decidir-se, optessin per 
romandre al llit i esperar una nova ocasió amb una climatología més favorable. 

Dels 468 participants previament inscrits, sols fan acte de presencia a la 
Nau de la plac;a Major 378 persones. Curiosament, per l'altre cantó, varem comp
tabilitzar 48 noves inscripcions. En total, dones, entre les 6 i les 7 del matí, es 
dona la sortida a 426 participants disposats a afrontar l'aventura amb un exul
tant optimisme. És probable que si el bon temps ens hagués fet costat, hauríem 
fregat, o fins i tot assolit, el sostre de les 500 persones, és a dir, el maxim de la 
capacitat que podíem acceptar en relació a oferir una organització correcta. 

El decurs de l'itinerari va esdevenir un autentic repte per als participants i 
també pels companys que feien les tasques de control. Pels primers, a part de la 
pluja que va incorporar-se a la prova cap el migdia, les condicions extremadament 
relliscoses i enfangades dels camins, calgué afegir-hi les dificultats a l'hora de tra
vessar les lleres dels torrents que, degut a la pluja de la matinada, baixaven amb 
un impetuós cabal d'aigua queja havia arrossegat, riera avall, els improvisats punts 
de suport que, per tal de salvar la situació, a corre cuita es van posar el dissabte. 
Pels amics que van col·laborar fent la feina de control i que els va correspondre 
aguantar hores i hores sota la pluja, amb molt de fred i humitat, tampoc va ésser 
una jornada agra!da. 

Malgrat aquests condicionants, que abocaven a preveure nombroses dificul
tats i possibles accidents, tenim la fortuna de no haver de ressenyar cap inciden
cia dins d'aquest context. 

En el capítol negatiu, per sort sols cal apuntar que, com ja va essent habi
tual i reiteratiu quan es fan aquestes proves, no es va poder disposar de l'espai 
destinat a aparcament de la plac;a Major. Ni un sol vehicle s'hi va poder encabir 
degut a la presencia d'unes cledes, posades a darrera hora, de forma arbitraria i 
sense preví avís. El «sarau» que es va muntar, amb conductors buscant un lloc on 
estacionar el cotxe, va ésser dels que fan «afició». És un punt que dol i desagrada, 
ja que a més de perjudicar el bon funcionament i alterar els horaris de la prova, 
donen una pessima imatge de la nostra vila davant dels ulls de nombroses perso
nes, en una gran majoria arribades de fora de Castellar, que ens reten visita. So
bren comentaris. 

Al control d'arribada, situat al local del Centre, entre dos quarts de 12 del 
migdia, en que es presenten els primers i tres quarts de 8 del vespre que segellem 
el full de ruta del darrer participant arribat, un total de 387 persones certifiquen 
que han completat tot el recorregut. En el decurs de l'itinerari, sols 39 participants 
abandonen la Ruta de les Ermites. Un percentatge molt similar o fins i tot infe
rior a la majoria de les proves que s'han fet fins ara a Castellar. És a dir, consi
derant les dificultats que presentava la jornada, la valoració que es mereixen tots 



els participants és la d'un 10. Per acabar, voldríem trametre uns sincers mots d'a
grai:ment dedicats a tates les persones que van col -laborar a que la Ruta de les 
Ermites es pogués desenvolupar amb normalitat. Als amics que van aguantar, sense 
cap queixa, el «xafec» fent de controls; als propietaris i masovers dels temples i les 
masies per on discorre l'itinerari pel seu exemplar acolliment; als companys de Ra
dio Club Castellar, a la Creu Roja, Amics de l'Ermita de les Arenes, Associació de 
Comerciants de Castellar, Caixa de Catalunya i al setmanari Forja , pel seu su
port i recolzament. Com hem dit moltes vegades, la clau d'aquestes proves, el que 
fa possible poder tirar-ha endavant, és la labor coordinada d'un conjunt de perso
nes. Finalment, cal deixar constancia que malgrat les adverses condicions meteo
rologiques que no convidaven pas a veure les coses amb un criteri equilibrat, molts 
participants ens van fer arribar, personalment, la seva cordial i afectuosa felicita
ció. Una felicitació que, com és just, volem fer-la extensiva i compartir-la amb tot
hom . Per molts anys i moltes gracies a tots. - La Comissió Organitzadora. 

[ PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 

Juny 

1 i 2 
2, cliumenge 
7, clivendres 
9, cliumenge 
9, cliumenge 
9, cliumenge 

14, clivendres 
16, cliumenge 
16, cliumenge 
16, cliumenge 
22, 23 i 24 
22, 23 i 24 
28, clivendres 
30, cliumenge 

Activitats 

Ascensió al Pie de Cambalés 
Missa dels excursionistes i Aplec del Centre 
Reunió preparatOria de les activitats del grup 
El Turó de l'Home i les Agudes 
Sortida de prospecció Castellar-Pla d'Anyella 
Arbolí (Coll d'Alforja) - L'Argentera 
Reunió preparatOria de les activitats del grup 
Cicle de sortides al Montseny: Matagalls 
Sortida de tot el dia al Costabona 
L'Argentera - Llaberia 
Sortida d'alta muntanya: Ascensió al Canigó 
Sortida al refugi d'Erols 
Termini d'entrega d'obres del segon trimestre 
Llaberia - Tivissa 

TENIM NOTÍCIA DE ... 

Més informació a: 

Grup Les Dues Traces 
Diferents grups i Noticiari 
Grup Infantil 
Grup Infantil 
Grup de Muntanya 
Grup de Senders 
Grup de Muntanya 
Grup de Muntanya 
Grup Anar-hi Anant 
Grup de Senders 
Grup de Muntanya 
Grup Infantil 
Grup de Fotografía 
Grup de Senders 

• Dies 1 i 2: Ruta d'en Serrallonga. Premia de Mar-Montserrat. - Dia 2: 
Caminades populars de Calldetenes, Sant Feliu de Codines, Puigcerda i Manresa. 
XII Travessa del Ripolles. Travessa Ull de Ter 1 Núria. Sant Esteve de Guialbes 1 
Sant Martí d'Empúries (GR-1). 1 Cursa d'alta muntanya del Bastiments. - Dies 8 
i 9: Marxa Polinya-Montserrat. - Dia 9: Reus 1 Prades 1 Reus. Llaberia 1 Tivissa 
(GR-7). Caminades populars de Baga, Cardona i de la Pobla de Lillet. - Dies 15 
i 16: Camins de transhumancia, al Llw;anes. -Dia 16: Marxa Berga 1 Rasos 1 Berga. 
Sant Pau de Segúries 1 Sant Joan de les Abadesses (GR-1). Caminada popular de 
Vilada. - Dia 22: Caminada nocturna de Lluna Plena (Sant Carles de la Rapita/ 
Montsia). Caminada nocturna d'Amer. - Dies 22 i 23: Travessa nocturna Fredes 1 
Paüls (El Port). - Dia 23: Caminada popular de Castellar de n'Hug. - Dia 29: 
Caminada de nit de Sant Feliu de Codines. - Dies 6 i 7 de juliol: Marxa de resis
tencia d'alta muntanya Núria 1 Queralt. 



ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES DE JUNY 

GRUP INFANTIL 
• Dia 2: Participació al III Aplec del Centre Excursionista a l'Ermita 

de Les Arenes. 
• Dia 7: Reunió al Cau dels Infantils, a les 10 de la nit, per tal d'acabar 

de concretar i aclarir dubtes. 
• Dia 9: Sortida de tot el dia: El Turó de l'Home i Les Agudes (Mont

seny). Es marxara del Centre a les 8 del matí en cotxes particulars; cal que porteu 
esmorzar i dinar. Vocal, Fran (telefon 677.441.162). 

• Dies 22, 23 i 24: Sortida de tres dies al refugi d'Erols (Pobla de Lillet). 
La sortida es fara el dissabte a mig matí, se'n confirmara l'hora i les inscripcions 
al telefon 677.441.162 (Fran) i els divendres dies 7 i 15 de juny al Centre a partir 
de les 22 hores. No espereu a última hora per fer-les. 

GRUP DE MUNTANYA 
• Dia 2: Missa dels Excursionistes i Aplec del Centre. Dels detalls d'amb

dues activitats se n'ha trames informació detallada mitjan<;ant carta a tots els socis. 
• Dia 9: Sortida de prospecció, cronometratge i amidament d'un tram 

del camí ramader que uneix Castellar i el Pla d'Anyella (Cerdanya) (VI), amb 
aquest itinerari: Les Selles, Corbera, collada de Forn, colladeta de Mateu, Coll de 
Carles, el Pujol de Llentes, pla Culió, les Ajagudes, coll de Faig General, coll de la 
Palomera, coll de l'Ar<; i coll de Merolla. Es tracta d'un recorregut d'una llargada 
aproximada als 25 quilometres. Cal portar esmorzar, dinar i beguda per a tota la 
jornada. Hores de camí: 6 (aprox.). Despla<;ament en cotxes particulars. Vocal, 
Jaume Torrens (telefon 93.714.55.42). 

• Dia 14: Reunió per a programar les activitats del Grup de Muntanya 
del tercer trimestre de 2002. A un quart d'11 de la nit, al local social. Oberta a 
tothom qui vulgui col·laborar. 

• Dia 16: Cicle de sortides pel Montseny (XLVI). Matagalls. Itinerari en 
cotxe: Castellar, Viladrau, l'Aremany. Des d'aquí continuarem a peu cap el Pujol 
de Muntanya, el corral del Pujol, pla de Matalaup, sot de les Cordes, coll d'Ordials, 
turó del Mig, serra dels Salaverds, Matagalls, prat Llis , turó Gros, la Goitadora, 
l'Aremany. El paisatge rocós, encinglerat i escabrós del sot de les Cordes, dóna a 
l'excursió un atractiu especial que fa d'aquesta ascensió una de les més interes
sants i espectaculars d'entre les que es poden fer pel massís del Matagalls . Hora 
de sortida, 6 del matí. Vocal, B. Parera (telefons 93.714.26.76 i 93.714.54.53). 

• Dies 22, 23 i 24: Sortida d'alta muntanya al Conflent. Ascensió a la 
Pica del Canigó amb motiu del centenari de la mort de Mn. Cinto Verdaguer i 
per assistir als actes de l'encesa de la flama i dels focs de Sant Joan. Despla<;a
ment en cotxes particulars. Per més detalls, al telefon del Centre (93.714.73.05). 

GRUP ANAR-HI ANANT 
• Dia 16: Com a cloenda de temporada, es celebrara una sortida de tot el 

dia al Costabona (Ripolles). Hora i lloc de sortida, a les 7 del matí del Centre. 
Rores de camí, 4 (aprox.) . Despla<;ament en cotxes particulars fins a la collada 
Verda o collada Fonda. Vocals, Francesc Deu i Elvira Guardia (telefon 93.714.58.70). 
Nota: Es pot dinar en un restaurant de la zona o bé portar-se'l de casa. 

GRUP DE SENDERS 
Les tres properes etapes, abans de vacances, han sofert alguns canvis i que

den de la manera següent: 



• Dia 9: Arbolí (Coll d'Alforja) - L'Argentera, de 18 km (5.06 h.) . 
• Dia 16: L'Argentera - Llaberia, de 15,5 km (4.10 h.). 
• Dia 30: Llaberia - Tivissa, de 18,9 km (5 h .). 
D'aquestes etapes n'és el vocal Ramon Falcó (telefon 93.714.60.70); ell en 

facilitara. amplia informació. 

GRUP LES DUES TRACES. Esquí de muntanya al teu abast 
• Dies 1 i 2 de juny: Pie de Cambalés (2.965 m.). (Bigorra). Desnivell pri

mer dia, 369 m.; segon dia, 1.100 m. Dificultat, *. Horari, 2h+5h. Material, gram
pons i piolet. Els interessats es poden posar en contacte amb Pere Estapé (telefon 
626.539.661). 

GRUP DE FOTOGRAFIA 
• Dia 28: S'acaba el termini d'entrega de les fotografíes del segon trimestre 

d'enguany, tema Horts i conreus. El veredicte es fara durant el mes de juliol vi
nent encara que en aquests moments no en tenim la data; si és possible, n'infor
marem en el proper butlletí. Comenceu a preparar el proper trimestre, tema Foto
grafía nocturna. 

NOTICIARI DEL CENTRE 

EL VALLES NATURAL AMB ELS CINC SENTITS 
• Del dia 19 al 24 del mes passat, el local del Centre acollí l'exposició «El 

Valles Natural amb els cinc sentits»; aquesta és una exposició itinerant que anira 
per tots els municipis del Valles i que pertany i coordina el Consell Comarcal del 
Valles Occidental. La inauguració oficial va tenir lloc el divendres dia 19 i va comp
tar amb la presencia de la presidenta del Consell Comarcal i alcaldessa de Palau
solita i Plegamans, senyora Maria Teresa Padrós i el nostre alcalde, senyor Lluís 
M. Corominas. A tots els assistents se'ls va obsequiar amb una sopa de farigola 
servida en uns vols de terrissa que servien de record. L'endema, al pati del CEC hi 
va haver una actuació de rondallaires per als més petits. El diumenge, després d'una 
xocolatada, una trentena de castellarencs van sortir d'excursió pels voltants del 
nostre poble, passant per camins arranjats pel Valles Natural. En conjunt ha es
tat una molt agradable col·laboració amb !'Oficina Valles Natural, fruit de l'espe
rit del Centre de participar en tot allo que en el nostre poble s'esdevé en l'ambit 
de l'excursionisme. 

APLEC DEL CENTRE I MISSA EN SUFRAGI I RECORDANQA 
DE SOCIS I EXCURSIONISTES 

• El dia 2, a l'Ermita de la Mare de Déu de Les Arenes, seguint el programa 
que en el seu dia es trameté a tots els socis, el 111 Aplec del Centre comprendra la 
celebració de la VI Missa en sufragi i recordanc;a dels socis i excursionistes caste
llarencs traspassats; plantada d'un arbre; excursió guiada a algun indret d'interes 
o temps lliure i, finalment, al migdia, dinar de l'Aplec, en el decurs del qual es 
lliuraran les plaques commemoratives a tots els socis que es donaren d'alta els 
anys 1976 i 1977, que vulguin participar-hi. A tots us hi esperem! 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DEL MES D'ABRIL 

EXCURSIONISME 
Entorns de Castellar: Dia 4: Castellar, torrent de Canyelles, torrent del Gi

nebre, Forn de Cale;, serra de Pinós, can Cadafalch, Serrat de la Guardiola, Tor-



rent Mal, font del Canyadell, can Padró, font del Cosidor i Castellar; P. Cardona, 
F. Homs i J . Martí. - Dia 5: Revolt del zig-zag, riera del Dalmau, carena del Peiret, 
font de Neda, camí dels Setis Vells i retorn pels Caus d'en Dorra; J. M. Torras. 
- Dia 16: Castellar, can Santpere, can Vilar, Mare de Déu de Togores, El Pi 
Gros de Tres Besses de Togores, can Moragues Vell, can Casamada, ca n'Ametller, 
riu Tort, El Cementiri i Castellar; R. Canturri, P . Cardona i J. Martí. - Dia 23: 
Pla del Girbau, coll de Grua, gorg del General, font de les Masques, La Castellas
sa de can Torras, camí dels Maringes, canal Gentil, camí de la Senyora, camí de 
la Font Soleia, El Pi del Vent, camí dels Monjas, Els Plecs del Llibre, coll de Grua 
i Pla del Girbau; P.Cardona i J .Martí. 

Altres excursions: Del 17 al 20 Gran Canaria: Dia 17: Cruz de Tejada, 
mirador del Monte «Los Pechos» i visita al Pozo de Nieve de los Canónigos (a 
1.920 m.). - Dia 18: Tasartico, la Degollada, descens a la platja de Güí-Güí i 
retorn. - Dia 19: Vértex geodesic del Pico de las Nieves (1.951 m.) i camí del 
Roque San José, la Rana i el Roque Nublo (1.813 m.). - Dia 20: Las Palmas, 
Guantanareme, la Isleta, barri de las Coloradas, creu del turó del Confital i re
torn; A M. Palleja i J . M. Torras, junt amb Ll. Muntan i T. Ruiz, del Club Mun
tanyenc Barcelones. - Dia 21: Cicle Montseny (XLV); Pla de !'Espinal, coll de Te, 
castanyer gros dels Roters, la Feixa Llarga, turó de Grenys, coll de Te, pla de !'Es
pinal; J. Torrens, R. Vila, J. M. Martí, J. Roura, J. Sabaté, P . Cardona, C. Vinai
xa, C. Valverde, M. Pérez, T. M. Datsira i B. Parera. 

CAMINADES I MARXES 
Dia 1: XII Caminada popular de Monistrol de Calders; G. Díaz, M. Germa, 

F. Gómez i J . M. Torras. - Dia 7: XVI Marxa pels camins del Penedes, a Saifores; 
A. M. Palleja i J . M. Torras. - Dia 14: IV Ruta de les Ermites. Inscripcions 
previes: 468; inscripcions d'última hora: 48, total 516; no sortits, 90; retirats, 39; 
la finalitzaren 387. De Castellar hi hagué 50 participants. La resta es repartí entre 
65 poblacions diverses. Els primers arribats ho feren a les 11.38, 11.45 i 12.07; no 
són castellarencs. El primer arribat de Castellar ho féu a les 12.12. La primera 
participant femenina ho féu a 13.15 i no és castellarenca; J. M. Torras fou el par
ticipant més vetera. - Dia 28: IX Caminada Popular de Sant Feliu Sasserra; M. 
Germa i J. M. Torras. 

ESCALADA 
Dia 5: XII ascensió a la Guaitanda de les Guineueres al Paller de la 

Castellassa del Dalmau; J. M. Torras en solitari. 

ACTIVITATS DIVERSES 
Dia 8: Treballs de senyalització dels camins de la IV Ruta de les Ermi

tes; P. Cardona, J . Sors i R. Vila. - Dia 9: Treballs de senyalització i desbros
sament deis camins de la IV Ruta de les Ermites; P. Cardona, J. Roura i R. 
Vila. - Dia 13: Treballs de senyalització de la IV Ruta de les Ermites; P. Cardo
na, J . Martí i S. Rovira . - Dia 14: Efectuar control de la IV Ruta de les Ermi
tes a Sant Feliu del Racó; P. Cardona, C. González, J. Martí i C. Vinaixa. - Dia 
21: Petit treball d'arranjament de la font de l'Escletxa; M. Olivé i J. Sors. - Dia 
26: Treballs de situació de camins i torrents de les fonts del terme de Caste
llar, zona del Sot del Muronell i del Sot de la Carda; P . Cardona, J . Sors i R. Vila. 
- Dia 28: Prospecció camí ramader: Sant J aume d'Alboquers, serra de Sant 
Salvador, carretera d'Orista, el Permanyer, les Ferreres, Sant Miquel, casa nova 
de Saurina i casa nova de Vilaseca; V. Portell, J . Roura, V. Soto, J. Torrens i R. 
Vila. 
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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 

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


