


TRAVESSADA D'OIX A SADERNES PEL COLL 
DE TALAIXÁ., 5 DE MAIG DE 2002 

A les sis del matí, prenem !'autocar que ens apropa a Sabadell per reco
llir dos companys més, ja des d'alla, completat el grup d'excursionistes, ens 
dirigim sense més demora cap a l'Alta Gárrotxa. 

Arribem a Oix, poblet petit i tranquil presidit per l'imponent castell gotic 
del segle XV. El caseriu esta arrecerat de tramuntana pels aspres contraforts 
que enllacen el Talló amb el Bestraca, i esta documentat en primera menció 
l'any 937, en una donació duta a terme pel comte de Barcelona, Sunyer, fill 
de Guifré el Pelós. El poble sofrí una forta despoblació amb l'aparició del gas 
huta, ja que es destruí l'arrelada indústria del carbó vegetal. Per acabar-ha 
d'espatllar es produí el tancament de les mines de barita de cal Quic i de la 
Ferreria. Des d'aleshores la majoria restant del poble, féu una reconversió cap 
a !'agricultura i a la ramaderia. 

Iniciem l'excursió prenent la pista de Beget fins a prop de la masia de 
can Pei, alla la deixem i desviant-nos a la dreta seguim cap al congost de la 
riera d'Oix. Continuem endavant vers el pont de <<cal Xicot». A l'altre costat 
del pont, just en el primer revolt, torcem a la dreta per endinsar-nos en el 
pedregós sender que ens menara cap al pas o palanca <<d'agafa l'ase>> que fi
nalment ens apropara a Santa Maria d'Escales. El santuari d'estil romanic, 
resta isolat sota la mola del Ferran. La documentació més antiga parla de la 
<<vil·la Scalis >> , més tard el 1092, el noble Berenguer Joan senyor d'Ogassa, 
deixa en testament al Priorat de Santa Maria del Coll de Panissars, dues parts 
del delme de la parroquia d'Escales . Abans de reprendre la marxa ens atan
sem a la frondosa boixeda on neix la font d'Escales, segons alguns, la millar 
aigua de l'Alta Garrotxa. 

Refem el camí fins al petit coll, deixant a !'esquerra els dos corriols que 
baixen a la riera, des d'alla, comencem a flanquejar el Ferran per la seva 
vessant nord, mentre tot guanyant altura ens endinsem cap a la profunda 
esquerda que hi ha entre el Bestraca i el Ferran coneguda com << el Grau d'Es
cales>> o <<Salt dels Lliberals>>. Seguim amunt per l'emboscat corriol, sense fer 
cas dels camins que fugen per !'esquerra, fins arribar a la masia del Vaquer, 
alla prenem el GR 11 que ens portara al coll i llogaret de Talaixa (780 m- 15 
hab. 1970) molt malmes actualment pertanyent al municipi d'Oix. El caseriu 
queda centrat per la romanica església parroquial de Sant Martí, ja esmenta
da en el segle X. El coll de Talaixa ha estat des de l'antigor, el punt de co
municació entre la vall de Beget i la de Sant Aniol. 

Continuem seguint el GR 11 en direcció a la masia de la Quera (quer) 
vol dir <<roca>> i diuen que d'aixo li ve el nom, ja que esta voltada de cingles 
rocosos. Tota la casa, que té una capella incorporada, gaudeix d'una respecta
ble antiguitat. Element important de la seva estructura són uns grans soter
ranis amb ares de volta apuntada, s'ignora a hores d'ara la funció que feien . 

Sender avall, deixem la Quera fins a trabar el camí que es desvia a la 
dreta i baixa a la Muntada, alla continuem pel GR que gira a !'esquerra i 
seguim des de l'al9aria la gorja del Gomarell, per arribar més endavant a un 
tombant de pedra en el que podem observar gravades en la paret, una creu, 
unes inicials i una data; som a l'indret conegut com << El Salt de la Núvia>> . 
Es cregué durant molt de temps, que els gravats eren unes dates del trist 
esdeveniment, més tard es comprova que representaven els límits de partions 
de propietats. 



Prosseguint el 
sender, passem per 
coll Jo el i les ruines 
de ca l'Abat, per asso
lir en pocs minuts l'es
glesiola i l'antiga rec
toría de Sant Aniol. 

El primer docu
ment escrit sobre el 
punt concret de l'Alta 
Garrotxa, fa referE:m
cia a Sant Aniol 
d'Aguja i la seva ro
dalia. És un diploma 
que data 11 abril de 
872, mitjan~ant el 
qual el reí franc Sadernes (Foto: Fe. Soto) 
Caries el Calb, confirma a l'Abat Racimir una donació de terres, llocs i esglé
sies. Sembla que la fundació de Sant Aniol d'Aguja, fou una conseqüE:mcia dels 
desembarcaments dels normands en les costes rosselloneses pels anys 859 i 
860. El temple és una construcció romanica del segle XI. 

A fi de coneixer el salt del Brull, caldria prendre el corriol prop de la 
font de Sant Aniol i seguir amb direcció tramuntana fins arribar a la petita 
cascada, a la qual cosa renunciem per la mala cara que posa el cel. 

Encetem la davallada vers a Sadernes, continuant pel GR fins a passar 
el molí, lloc en el que deixem per seguir de front cap a les ruines del Prat i 
atansar-nos molt aviat al congost del riu per superar la gorja Citró, també el 
Gomarell i apropar-nos al pla del Molí, lloc, on per la nostra dreta, ens arri
ba el camí de la Muntada. Seguim avall amb la pluja a l'esquena, tot veient 
les ruines d'antics molins i també les d'una farga, testimonis silenciosos d'un 
passat més industrial. Com en les anteriors ocasions, saltant i sucant traves
sem per cinquena vegada, l'abundós cabal del riu Sant Aniol i accedim a l'am
ple pista; que enfilant-se suaument defuig dels engorjats de l'enclotada llera. 
Som ja al pont d'en Valentí, construcció d'esvelta estructura amb dos ares, 
ambdós de mig punt. 

Aquest pont, antigainent era pas obligat per als traginers que procedents 
de Camprodon i Beget davallaven en recerca de la vall del Fluvia, en els temps 
esponerosos de la indústria del carbó. 

Superat l'indret, deixem a l'esquerra la pista que s'enfila vall del Riu 
amunt, tot continuant el planer descens cap al molí d'en Galceran i el velnat 
de Sadernes mentre la cortina plujosa es fa més intensa. 

L'església de Sadernes amb advocació a Santa Cecília, esta ja citada l'any 
977, és un temple d'una sola nau amb volta apuntada i absis semicircular, 
forma característica del romanic garrotxí. La resta de construccions la com
ponen la rectoría i el casal fortificat de can Galceran, avui l'hostal de Sadernes. 

Arribats a Sadernes, dinem amb bona gana, acollint-nos a la protecció 
que ens proporciona la marquesina de la caseta del camping, més tard, ja 
sense pluja i sense pressa, anem a l'hostal a prendre un cafetó. 

Els dotze companys, un xic humits, finalitzem l'excursió tot baixant fins a 
l'aparcament on ens espera l'autocar per retornar-nos a Sabadell i a Castellar. 

R. Vila 



GRUP INFANTIL 
AZIMUT 2002 - SORTIDA AMB LES ESCOLES 

Azimut 2002 
El primer cap de setmana de maig, i com ja és costum en els darrers 

anys, el GRUP INFANTIL, conjuntament amb l'ESPLAI SARGANTANA 
d'aquest Centre varem participar en el campament anyal d'AZIMUT. Aquest 
any es va realitzar al Refugi d'Erols, proper a la Pobla de Lillet i a 1.100 m. 
d'altitud. 

La sortida es va fer el dia 4 de maig sobre dos quarts de 10 del matí en 
autocar, que després de dues hores de recorregut ens porta fins al lloc ano
menat Clot del Moro, on ens va deixar davant la impossibilitat de poder con
tinuar el seu recorregut (es continuava per una pista forestal), esperant que 
membres de l'organització portessin els seus cotxes per pujar tot el material 
fins el refugi, aprofitem per reposar forces esmorzant. Un cop esmorzats i des
cansats del viatge, iniciarem un <<passeig••, sempre amunt, per una pista fo
restal, d'uns 3,5 km fins arribar al refugi. 

Després de gairebé una hora i mitja de passeig, varem arribar al refugi 
i explorats els voltants i els seus interiors, anarem directament a dinar a un 
gran pla al peu de la casa, amb molta herba i molt sol, deixant per després 
el repartiment d'habitacions i llits. 

Un cop dinats i reposats un xic, ens instal-larem als nostres correspo
nents llocs. No fou gens facil el repartiment dones érem més de 150 persones 
i només 60 llits disponibles. Solució: llit pels més petits i per un dels moni
tors de cada grup amb ells; i la resta repartits per totes les dependEmcies 
habitables del refugi. 

A la tarda es va preparar un joc on participessin tots els nens i nenes 
assistents al campament, formant equips d'uns 8 participants i barrejant els 
diferents centres i les diferents edats. Amb aixo arribarem practicament a 
l'hora de sopar. 

Després de sopar i amb una estona de lleure, va arribar l'actuació del 
grup d'animació, que durant unes dues hores ens va fer moure'ns amb tot 
tipus de ritmes i canc;;ons, al temps que a !'exterior descarregava aigua, llamps 
i trons. 

El dia següent, diumenge dia 5, i amb moltes cares amb símptomes de 
no haver dormit tot el necessari, varem esmorzar i després de recollir l'entre
pa, sortírem tots junts del refugi per tal d'efectuar les excursions programa
des. 

Iniciarem el recorregut seguint el GR4, que passa per la porta del refu
gi, fins arribar a un lloc conegut com el Corral del Rus, un gran pla d'herba 
on aprofitarem per menjar l'entrepa i repartir els grups per a les diferents 
sortides; els més grans varen continuar fins el Tossal del Rus (2.113 m) on 
varen trepitjar neu i es van llenc;;ar alguna que altra bola; i els més petits es 
van quedar al pla per fer tota una serie de jocs divertits i després continuar 
fins al refugi per un altre camí. 

Cap a dos quarts de dues, quan van arribar els més grans, ens vam 
preparar per dinar. Durant el dinar va caure una calamarsada de gairebé una 
hora de durada, que va deixar tot el paisatge com si es tractés d'una nevada. 
Passada la tempesta i tot despedint-se de tothom fins l'any vinent, iniciarem 



el camí de tornada cap a l'autocar, que després d'altres dues hores de viatge 
ens deixa a Castellar. 

Voldríem des d'aquestes línies donar les gracies, primer als monitors que 
van assistir pel seu treball, i segon a tots els nens i nenes assistents pel seu 
comportament. 

Sortida amb les escoles 
Com a continuació de l'experifmcia iniciada l'any passat, i tot veient la 

bona acollida que va tenir per part de les escoles de Castellar, a través de les 
seves respectives AMPA, enguany hem tornat a fer sortides pels voltants del 
nostre poble amb totes aquelles escoles que han desitjat realitzar-la i amb l'úni
ca finalitat des d'aquest Grup Infantil de poder donar a coneixer a tots els 
nens i nenes i pares que han volgut acompanyar-nos, els nostres voltants. 

La primera sortida feta enguany va ser amb l'escola IMMACULADA, rea
litzada el dia 28 d'abril passat, coincidint amb la seva festa de la Primavera. 

El recorregut escollit per l'escola fou l'ITINERARI DE NATURA del 
Centre Excursionista de Castellar, amb gran afluencia de nens, nenes i pares 
fins arribar a unes 115 persones, tot gaudint d'un bon dia per poder passejar 
per aquest itinerari. 

Al local del Centre esta exposada la fotografia amb tots els assistents 
en aquesta sortida, al davant del Castell de Castellar. 

El dia 1 de maig varem efectuar una sortida conjunta amb les escoles 
SANT ESTEVE i BONAVISTA (la sortida de l'escola Sant Esteve s'havia ajor
nat el dia fixat per culpa de la pluja). 

En aquesta ocasió, i acompanyats per més de 100 persones, varem fer 
el recorregut cap el PUIG DE LA CREU, on esmorzarem, passant per dife
rents fonts, tant pujant com baixant. 

Aquest darrer també va ser el recorregut escollit per l'escola MESTRE 
PLA per fer la sortida amb nosaltres, el dia 2 de juny; amb bon temps, al 
voltant de 40 persones varem realitzar tot l'itinerari sense problemes i tor
nant a temps per poder veure el debut d'Espanya al mundial de futbol. 

Voldria des d'aquestes línies agrair a les AMPA de cada escola la seva 
col-laboració per poder realitzar aquestes sortides, tot esperant que l'any vi
nent poguem seguir amb aquesta col-laboració. 

Fran 

PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 

Juliol 

14, diumenge 
21, diumenge 

27 i 28 

Agost 
4, diumenge 

16 a 22 

Activitats 

Travessa Vallter-Núria 
Sortida de prospecció 
Camí ramader 
Cercle de Núria 

Activitats 
Estanys de Juclar i pie d'Escobes 
Travessa d'estiu 

Més informació a: 

Grup de Muntanya 

Grup de Muntanya 
Grup de Muntanya 

Més informació a: 
Grup de Muntanya 
Grup de Muntanya 

• 



TENIM NOTÍCIA DE ... 
JULIOL. Dies 6/7: XII Marxa de Resistencia Núria/Queralt. -Dies 3 

al 17: Campament vacances U.E.S. -Dia 6: Sortida nocturna del Comte 
Arnau-Marxes nocturnes de Sant Vicenc; de Castellet i de Ripoll. -Dia 7: Ca
minada Popular del Port del Comte - Ralli d'Alta Muntanya a Baborte. -
Dia 14: Ralli Ull de Ter/Caranc;a - Cam. Pop. de Gosol. -Dies 14 al 28: Cam
pament d'estiu U.E.C. -Dies 17 al 28: XX Campament de la Regió VIII. -Dies 
19, 20 i 21: 33e Campament General Infantil. -Dia 20: Ruta dels Bandolers 
SOLC - Caminada nocturna de Sant Feliu Sasserra. -Dia 21: Ralli d'Alta 
Muntanya d'Andorra. -Del 21-7 al 8 setembre: Travessia del Pirineu Banyuls/ 
Rendaia. -Dia 24: Cam. nocturna de Sant Feliu de Guíxols. -Dia 27: Ca
minada Popular de Sallent i de Sant Vicenc; dels Rorts. -Dies 27 al 3/8: Cam
pament Infantil d'estiu a Erols. Finals de mes: Campament Infantil i Juvenil 
d'Eramprunya. 

AGOST. Campament social d'estiu U.E.C. Cornella. Primera quinzena: 
Campament d'Alta Muntanya del C.E.C. de 1'1 al 18: Campament social d'es
tiu U.E.C. Igualada. -Dies 4 al 10: 58e Campament anual de muntanya de 
la FEDME, a Esterri d'Aneu. -Dia 11: Camins. Populars de Moia i de Bellver 
- Caminada nocturna << Camí dels Bons Romes de Bellver a Baga>> . -Dia 18: 
XXIII Camin. Festa Major de Taradell. -Dia 23: XI Camin. Nocturna Bari 
del Rossinyol (Santa Eugenia). -Dia 24: Camin. Popular a Validan. -Dies 
24/25: Camin. Popular nocturna dels Arriers de Tivissa a l 'Amentlla del Mar. 
-Dia 25: Camin. Popular de Taradell. 

ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MESOS DE JULIOL I AGOST 

GRUP DE MUNTANYA 
• Dia 14: Travessa d'alta muntanya Vallter-Núria. Desplac;ament 

en autocar. Places limitarles. Cal inscriure's previament. Reserva de 
places fins el dia 10 de juliol. ltinerari: Estació d'esports d'hivern Vallter-
2000, fonts del Ter, coll de la Marrana, puig de Bastiments, coll de Coma 
Mitjana, pies de Fresser i de l'Infern, pie de la Vaca, coll de Caranc;a, Noucreus 
i Núria. Desnivells: +1.200 -1.300 m. Rores de camí: 5,30 (aprox). Les perso
nes que no vulguin fer el trajecte carener tenen l'opció, més rapida i menys 
cansada, de seguir des del coll de la Marrana, el recorregut del GR-11 que 
enllac;a amb el carener al coll de la Vaca. Vocal: Jaume Torrens, Tel. 
93 714 55 42. Classica travessa de muntanya que, després de visitar 
el punt de naixement del riu Ter, recorre la cresta somital del Ri
polles i forma part de la tercera etapa de l'Alta Ruta Transpirinenca. 

• Dia 21: Sortida de prospecció, cronometratge i amidament d'un 
tram del camí ramader que uneix Castellar i el Pla d'Anyella (Cer
danya)- VII- Itinerari: Coll de Merolla, la Cot, l'Espluga, les Viles Grosses, coll 
de la Bona, coll de la Creueta, pla d'Anyella. Es tracta d'un recorregut d'una 
llargada aprox. als 20 km. i d'un desnivell de més de 1.000 m. Cal portar 
esmorzar, dinar i beguda per a tota la jornada. Rores de camí: 6 aprox. Des
plac;ament en cotxes particulars, Vocal: Jaume Torrens, telefon 93 714 55 42. 



• Dies 27 i 28: Excursió d'alta muntanya al Ripolles. Cercle de 
Núria. Dissabte a la tarda: desplac;ament fins a Ribes i Queralbs on es per
noctara. Diumenge: Callada de Fontalba, l'Adou, Puigmal d'Er, callada d'Er, 
pie del Segre, coll de Finestrelles, puig de Finestrelles, pie d'Eina, coll d'Ei
na, puig de Noufonts , coll de Noufonts, Noucreus, pies de les Arques, pie de 
la Coma del Clot (Torrenueles Gros), Alberg pie de l'Aliga, Núria. A la tarda, 
havent dinat, Núria, coll de la Creu d'en Riba, callada de Fontalba. Despla
c;ament en cotxes particulars. Desnivells: +2.000 m. -2.000 m. Rores de camí: 
10 aprox. Sortida molt llarga i dura, pero sense dificultats tecniques. Vocal: 
Jaume Torrens, telefon 93 714 55 42. Recorregut integral de la «olla» de 
Núria, amb sortida i arribada a Fontalba. Recomanable com entre
nament pels seus desnivells i els constants canvis on s'alterna la 
dura pujada amb les pronunciades davallades. Sempre ofereix la pos
sibilitat d'escur~ar itinerari baixant al santuari des de qualsevol 
collada. 

AGOST 
. • Dia 4: Excursió d'alta muntanya a Andorra. Estanys de Juclar 

i pie d'Escobes. Desplac;ament en cotxes particulars fins el camping d'Incles 
(1.863 m), pleta de Juclar, estanys i refugi de Juclar, coll de l'Alba, coll de 
Noé, pie d'Escobes (2.777 m). Desnivells: +900 -900 m. Rores de camí: 5 aprox. 
Vocal: Jaume Torrens, telefon 93 714 55 42. Pocs cims hi ha a Andorra tan 
atractius com el pie d'Escobes. No és el més alt, ni el més visible, 
ni el de més difícil accés per la seva via normal, pero cap ens pre
senta una ruta ·d'aproximació tan bonica ni una sensació de solitud 
i alllament tan acusada. Tot i el seu aspecte desafiant, la via d'as
censió és relativament fi1eil i accessible a un excursionista acostu
mat a moure's per l'alta muntanya. La vall de Juclar, certament, és 
un lloc magic i apartat del Pirineu, pero, alhora, també un deis més 
bells. 

• Travessa d'estiu: Com cada any, si Déu vol, dins de la segona quin
zena d'agost procurarem portar a terme la tradicional travessa d'estiu. Aquesta 
vegada hem posat els ulls al Pirineu Central i pretenem enllac;ar, transitant 
únicament per camins d'alta muntanya, les valls de Grist (Eriste) i del 
Cinqueta d'Añes Cruces (Plan), amb Caldes de Boí (Alta Ribagorc;a). En el 
decurs de la travessa, de forma facultativa, es podran assolir varis cims de 
més de tres mil metres d'altitud. 

Com sempre, els itineraris s'intentaran realitzar durant els matins a fi 
que a primera hora de la tarda ja poguem romandre «sota teulada». D'aques
ta manera, aprofitant les millors hores de la jornada, si més no procurarem 
evitar les possibles o probables <<remullades>> que, amb el pas de les hores, 
habitualment es desenvolupen a la zona pirinenca. 

A continuació detallem el trajecte a realitzar. És molt important i cal 
tenir en compte que és un recorregut que comporta superar dotze mil metres 
de desnivells en sis dies; és a dir, que es tracta d'un itinerari d'un cert nivell 
d'exigencia. Recomanem als que estiguin interessats en participar-hi que de
manin informació o confirmin la seva assistencia el més aviat possible, ja que 
és imprescindible procedir, immediatament, a fer les corresponents reserves 
als refugis. Podeu trucar al telefon del Centre, 93 714 73 05 . Ri ha un 
contestador per tal de deixar enregistrat el vostre missatge. 



Dia 16: Pont Espigantosa 1 Refugi Forcau, en 1,50 h . i 545 m . desnivell 
pujada. 

Dia 17: Refugi Forcau, coll de Grist, Pies de la Forqueta (3.011), refugi 
Viadós, en 6,25 h. i 916 m.d.p. 

Dia 18: Refugi Viadós, coll de Gistain, refugi Estós, en 5 h. i 815 m.d.p. 
Dia 19: Refugi Estós, pla Turmo, coll Obago, estany Literola, portal de 

Remuñe, Hospital de Benasc, en 6,50 h. i 1087 m.d.p. 
Dia 20: Hosp. Benasc, pla Besurta, forat d'Aigualluts, coll de Molieres, 

tuc de Molieres (3.010 m), hosp. de Vielha, en 7,40 h. i 1280 m.d.p. 
Dia 21: Hosp. Vielha, refugi Bessiberri, coll d'Avellaners, Bessiberri Sud 

(3 .030 m), estanys Gémenes, pla de la Cabana, Caldes de Boí, 8,55 h. i 1404 
m.d.p. 

Dia 22: El retorn a Castellar és previst al migdia. Vocal: Jaume Torrens, 
telefon 93 714 55,42. 

GRUP DE FOTOGRAFIA 
La vocalia del Grup de Fotografia desitja unes borres vacances i que les 

aprofiteu per fer unes més bones fotos, per participar en el concurs Joan 
Riera, que sera per la Festa Major i de tema lliure. 

No oblideu que a finals de setembre tenim el tercer trimestre d'enguany 
amb el tema de Fotografia Nocturna. 

Els resultats i classificació del segon trimestre amb el tema Horts i 
conreus sortiran al proper butlletí. 

Bé, bones vacances i bones fotografies a tothom. 

NOTICIARI DEL CENTRE 
Informació de la Biblioteca 

A partir d'aquest mes i sempre que hi hagi alguna novetat en aquesta 
secció del Centre, és la nostra intenció informar a tots els socis de les nove
tats o adquisicions efectuades per la biblioteca del Centre, amb el proposit de 
que siguin conegudes i utilitzades per tots vosaltres. 

A continuació us detallem les novetats que s'han prodult des del passat 
mes de maig: 

-Subscripció a la revista DESCOBRIR CATALUNYA, publicació men-
sual i de la que ja disposem de dos números a la biblioteca. 

-Enquadernació revista VERTEX fins l'any 2001 (3 volums) 
-Compra del llibre-itinerari PR C 48 SENTMENAT-SENTMENAT 
-Compra de 33 mapes Alpina actualitzats. 
-Obsequi de !'editorial Desnivell del llibre ANGLADA, per exprés desig 

de la seva autora i del propi protagonista. 
També us volem donar a coneixer que des d'aquest mes de juny es fara 

arribar a tots els grups del centre, a través dels seus corresponents vocals, 
els catalegs rebuts de les diferents editorials i amb temes del món de la 
muntanya i el senderisme, per tal que entre tots incrementem el nombre de 
llibres i per beneficiar-nos del seu contingut. 

Com ja sabreu, tots els llibres estan a disposició de tots els socis per a 
la seva consulta o préstec, a excepció dels mapes que només es podran con
sultar en el Centre. 



Lliurament records 
de 25 anys de soci 

Els lliurats enguany, 
corresponents als socis alta 
el 1976 (l'any passat no es 
féu aquest acte) i els del 
corrent, o sigui els de 1977, 
són els següents: Any 
1976, Pere Carbonés i 
Hernández, Joan Carner i 
Cava, Manuel Coll i Maño
sa, Antoni Ramírez i Cle
dera, Alfons Bertran i Ro
vira, Víctor Valls i Clotet, 
Francesc Carbonés i Llo- El dinar (foto J. Muntada) 

ret, Joaquim Busquets i López, Marta Pélachs i Rocabert, Ester Daviu i 
Llorens, Leandre Muntada i Blancafort, Josep Valero i Armengol i Lluís Valero 
i Armengol. Any 1977: Vicen<; Sellés i Vidal, Jaume Planas i Torres, Joan 
Solé i Muñoz, Anna Sabater i Sola, Estel Carner i Sabater, Meritxell Teixidó 
i Ballart, Elisenda Mañosa i Pla, Josep M. Germa i Ullés, Antoni Bauza i 
Martínez, Maria Victoria Vila i Roura, Carme Serra i Clavera, Albert Planas 
i Serra, Martí Planas i Serra, Eulalia Planas i Serra, Josep Vila i Martínez, 

Socis que vingueren a recollir el seu record 
deis 25 anys (foto J. Muntada) 

Joaquim Casajoana i Maten
cío i Josep Antoni Alcaraz i 
Sanz. 

L'acte de lliurament 
tingué lloc a les postres del 
Dinar de Germanor celebrat 
a l'ermita de la Mare de Déu 
de Les Arenes, el passat día 2 
de juny, tot en el decurs del 
III Aplec del Centre que s'ini
cia amb la celebració de la VI 
Missa en sufragi i recordan
<;a dels socis i excursionistes 
castellarencs traspassats or
ganitzada conjuntament amb 
els Amics de l'Ermita. 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DEL MES DE MAIG 

EXCURSIONISME 
Entorns de Castellar: -Día 26: Matinal a la Serra de l'Obac: Casa 

Nova de l'Obac, Collet de Pals, Torrent de la Saiola, Castell de Bocs, Coll del 
Conreu, Camí Ral, Roca Salvatge, Font de la Portella, l'Obac Vell, Casa Nova 
de l'Obac; V. Soto, M. Garcia, D. Barrera, M. Llonch, J. M. Rodríguez, P. 
Carreras, J. Bruix, F. Romagosa, T. Mañosa, V. Portell, J. Torrens, J. Roura 
i R. Vila. 



Altres excursions: -Dia 1: Matinal a Montserrat: Carretera de can 
Ma9ana, canal del pou del Gat, camí de l'Arrel, canal Plana, serra de les Lluer
nes, ermita de Sant Salvador (1.080 m), ermita de la Santíssima Trinitat, 
camí de l'Arrel, ermita de la Santa Creu, miranda dels ermitans, pas dels 
Francesas, monestir de Montserrat, els Degotalls, carretera de can Ma9ana; 
E. Bravo, P. Domínguez, J. M. Gandia, M. Garcia, M. Llonch, T. Mañosa, 
M. Pérez, V. Portell, J. M. Rodríguez, J. Roura, F. Soto, V. Soto, J. Torrens, 
C. Valverde i R. Vila. -Dia 5: D'Oix a Sadernes (Garrotxa): Oix, Santa M. 
d'Escales, El Vaquer, Talaixa, La Quera, Sant Aniol d'Aguja, Pont d'en Va
lentí, Molí d'en Galceran i Sadernes; V. Soto, M. Garcia, P. Soto, E. Bravo, 
J. Sabater, J. Camps, M. Torrens, C. Valverde, V. Portell, M. Pérez, J. Torrens 
i R. Vila. -Dia 14: Ascensió al Puigpedrós (Cerdanya); F. Soto i J. Aldoma. 
-Dia 16: Els Ports de Morella; Xert, ermita de Sant Marc, font de la Bar
celia, mola del Turmell (1.281 m) i retorn per Vallibona, amb visita al san
tuari de Sant Domingo; A. M. Palleja i J. M. Torras junt ainb E. i Ll. Muntan 
del Club Muntanyenc Barcelones, amb el gos Higuen. -Dia 19: Matinal al 
Comanegre, de 1.558 m. per les Basses de Monars; R. Bermúdez, M. Griera, 
M. Olivé, M. Sors, N. Sors i J. Sors. -Dia 21: Ascensió a la Tossa Plana 
de Lles, La Muga i La Tosseta (Cerdanya); J. Aldoma i F. Soto. -Dia 25: 
Taga de Ribes i Puig Estela pel coll d'Ogassa; J. Pons, J. Castany i J. Sors. 
-Dia 26: Matinal al Rocacorba; M. Sors i M. Griera. -Del 26 al 29: Ar
xipelag dos A~ores: 26: Illa do Faial, ascensions al Cabe9o Gordo (1.043 m) 
i al Cabe9o Verde (488), amb visita a la Caldeira (un crater de 2 km de dia
metre i 400 m. de fondaria) i al volea dos Capelinhos (la darrera erupció va 
ser l'any 1958). 27: Illa do Pico; Madalena, Cabe9o das Cabras i Sao Roque. 
28: Cabe9o das Cabras (1.200 m), Furna de la Cucona, crater do Pico (2.250) 
i ascensió al Pico Pequeño o Ponta do Pico (2 .351) la cota més alta de l'estat 
portugues. Nombrases fumeroles d'aire calent al voltant del vertex geodesic. 
29: Illa do Faial; A Horta, Monte Queimado, Caldeira do Inferno, ermita i 
Monte da Guia i retorn per Porto Pim. A. M. Palleja i J. M. Torras, junt 
amb Ll. Muntan i T. Ruiz, del Club Muntanyenc Barcelones. 

CAMINADES 1 MARXES 
-Dia 1: XIV Caminada popular de l'Ametlla de Casserres; A. M. 

Palleja, M. Germa i J. M. Torras. -Dia 5: V Caminada pop. d'Aiguafreda, 
amb ascensió al Tagamanent; M. Germa i J. M. Torras. -Dia 12: XXIV Cursa 
pop. <<El Corte Inglés•• , a Barcelona; A. M. Palleja i J. M. Torras. -Dia 19: 
IX Caminada pop. dels Amics Caminants, a Rellinars amb ascensió a la roca 
de la Morella; J. M. Torras. 

ACTIVITATS DIVERSES 
Dia 14 d'abril: escombra Ruta de les Ermites de Castellar a Sant 

Lloren~; M. López, radio aficionat, E. Bravo, A. Palleja i M. Germa. -Dies 
10, 11 i 12 de maig: Marcar la Caminada pop. de Castellar; T. Mañosa, 
V. Gandia i M. Germa. Dia 19: Prospecció camí ramader: Casa Nova de 
Vilaseca, els Ar9os, els Hostalets, crui:lla a Verders, crui:lla a Vila-rasa i car
retera a Perafita, pla de la Llosa, Rocatoba, Rocatoba de Dalt, can Jacques, 
restaurant de can Coma, Hostal del Vilar, collet de Sant Agustí, l'Alou; J. M. 
Martí, M. Pérez, 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 
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