
BUTLLETÍ INFORMATIU DEL 
CENTRE EXCURSIONISTA DE CASTELLAR 

Colom, s/n. (Ateneu)- Tel. 93 714 73 05 -Castellar del Valles (Valles Occidental) 

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

NÚMER0413 SETEMBRE 2002 

El Toubkal, cim culminant de la Cordillera de l'Atlas (Marroc) 
des del coll de Tazarhart, a 3. 700 metres aproximadament 

(Foto: l. Martí) 



CRÓNICA D'UNA PUJADA AL TOUBKAL 
(Serralada ATLAS, Marroc). Maig/juny 2002 

Sortim de Barcelona el 30. Un dia bonic i assoleiat de maig. El grup ben con
solidat i avingut. En Martí, Cinto, Isidre, Miquel i la Merce (Pep, pels companys). 

Comencem l'etapa a Imlil a l. 760 metres. S'hi arriba amb 4X4 per una carre
tera i pista polsosa a dues hores de camí de l'aeroport de Marrackech on ens recull 
l'Abderrahim, el nostre guia. 

La primera nit a l'<<hotel-casa rural-refugi••, és memorable. Aviat descobrim 
l'hospitalitat de la gent del país. Per sopar ens fan un boníssim couscous i comen
cero a riure tot explicant-li al guia acudits en frances que de moment sembla no 
entendre i que quan ens agafa confian~a la complicitat és total. 

Segueix el vespre amb un safari d'escarabats negres a la dutxa d'on es nega a 
sortir aigua calenta. 

A trenc d'alba ens llevem i el guia explica la ruta sobre el mapa, mentre tres 
mulers i el cuiner carreguen els equipatges, estris de cuina i menjar per a tot el dia. 

Comencem l'ascens fins el coll de Tizi Mezzik a 2.488 m. Seguim pujant i a 
Tamsoult, després de 6 hores de camí, parem a dinar. Aprofitem un petit embassa
ment del riu per banyar-nos, mentre a l'esplanada, arresarats del sol intens que 
cau, ens preparen una fresca amanida variada amb tonyina i formatge. Meló a 
trocets, de postres. Seguim amb forta ascensió tota la tarda per un paratge sec i 
pedregós. El sol intens i l'ambient molt sec, ens obliga a tapar-nos el cap i la cara 
amb el típic mocador del país. Semblem "homes blaus". 

Arribem al refugi de Lepiney a 3.000 m, autentic refugi alpí del club frances 
de muntanya, quan es pon el sol. Estem al peu del Tazaghart. Un petit rierol d'ai
gua gla~ada ens permet refer-nos del cansament. Tenim a taula el sopar calent, un 
boníssim Tajim. Només manca la cerveseta que suplim amb aigua mineral sempre 
d'ampolla. 

Després de sopar contemplem el cel amb estels lluminosos. Fa una nit clara 
i neta. Al fons de la foscor, les llumetes minúscules de Marrackech. 

La son ens arriba aviat després de sonores rialles que els variats i atrevits 
acudits dels companys ens provoquen. Portem els sacs de dormir; hi ha matalas i 
coixí en bon estat. 

Comencem la segona etapa pujant al Tizi Mellouln a 3.887 m. Des del coll, 
primera gran panoramica del TOUBKAL i resta dels quatre mil de l'Atlas. Anem 
planejant per canviar la vessant de la muntanya i baixar al refugi de Neltner a 
3.200 m. Hi passem la segona nit campats en tendes; com de costum la intendencia 
és perfecta i podem assaborir un magnífic sopar acabat de cuinar. Mai falta el te 
amb menta, molt dol~. 

De bon matí ens aixequem per pujar al Toubkal (4 .167 m). L'ascens és lent 
per l'al~ada i el cansament acumulat durant els dos dies anteriors. En el trajecte 
no hi ha cap pas arriscat. Tampoc trobem neu ni gel pel camí. Hem portat els gram
pons, paraneus i piolet per no res!!! Fem el cim sense dificultats. A dalt, el fred ens 
fa posar roba d'abric encara que el dia és net i el sol brillant. 

El guia marca una baixada rapida per tartera, i tornem al refugi Neltner. En 
aquesta ocasió hi ha lloc per dormir i ens hi aposentem comodament. És el primer 
que trobem amb aigua corrent i calenta!!! 

S'acaba la ruta i al quart dia comencem el camí de tornada. Parem a Sidi 
Chamharouch (2.310 m), santuari arab. La gent del poble treu el cap per observar
nos. Ens ofereixen te, ens demanen aspirines i es deixen fotografiar amb una certa 
recan~a (aquí no perdo l'oportunitat de treure una instantania als ulls negres i enig
matics del nostre guia). Els donem embenatges, antibiotics i els analgesics que por
tem. 

Seguim baixant fins Aremd i tornem a Imlil, principi i fi del trajecte . Els 



venedors ambulants aprofiten la nostra breu estada al poble per entrenar-nos en 
l'art del regateig. Tots sortim ben firats i preparats per seguir practicant a la me
dina de Marrackech on per primera vegada prenem contacte amb l'ambient urba. 
La darrera nit l'aprofitem per assaborir en un luxós restaurant, les especialitats 
de la cuina magrebí. També és la nostra única nit d'hotel i gaudim de la frescor de 
l'aigua de la piscina. 

A l'endema a l'aeroport, tot esperant el vol que ens tornara a Barcelona, ens 
entrenem a posar cara de persones de seny, recordem els magnífics dies passats i 
comencem a enyorar-nos .. . 

Mere e 

PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 

Setembre 

1, diumenge 
7, dissabte 
7, dissabte 
13, divendres 
13, divendres 
14 i 15 
22, diumenge 
29, diumenge 
29, diumenge 
29, diumenge 
1 al 4 d'octubre 
4 d'octubre 
6 d'octubre 

Activitats 

Preparació 42 Marxa Infantil 
Inauguració exposició fotografia 
Inauguració exposició F. Major 
Reunió per programar activitats trimestre 
Reunió preparatoria properes excursions 
Ascensió al pie de Thoumasset 
Llaberia-Tivissa 
Excursió al Collsacabra 
Tivissa-Rasquera 
Finalitza termini concurs fotografia 
Inscripcions Marxa Infantil 
Reunió col-laboradors Marxa Infantil 
42 Marxa Infantil 

TENIM NOTÍCIA DE ... 

Més informació a: 

Grup de Muntanya 
Grup de Fotografia 
Noticiari del Centre 
Grup de Muntanya 
Grup Anar-hi Anant 
Grup de Muntanya 
Grup de Senders 
Grup Anar-hi Anant 
Grup de Senders 
Grup de Fotografia 
Noticiari del Centre 
Noticiari del Centre 
Noticiari del Centre 

Dia 1: Caminada popular de Calders i de Casserres. -Dia 2: Caminada Fes
ta Major de Sant Hipolit de Voltrega. -Dies 7/8: XIII Marxa Montserrat-Reus. -
Dia 8: Itinerari Marató Pare de Collserola. -Dia 9: Caminada Llarg Recorregut de 
Bellver. -Dies 14/15: XXII Matagalls-Montserrat. II Marxa de los Tres Ibones (Valle 
de Echo). -Dia 15: III Cursa del Taga 2.040. -Dies 21/22: Campam. Infantil Mollet. 
-Dia 22: III Volta a la Serra de Montsia. Caminada popular de Cercs. GR7 Tivissa
Coll de Miravet. -XXII Caminada d'Osona. -Dies 28-29: XI Rasos de Peguera
Manresa. -Dia 29: XIX Ronda Excta. de Matadepera. Ruta de les Ermites de la 
Selva. Marxa Infantil de Regularitat de San~ Joan de les Abadesses. Caminada 
popular d'Ametlla de Merola. -Dia 30: XVII Marxa de les Garrigues. 

ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES DE SETEMBRE 

GRUP DE MUNTANYA 
• Dia 1: Matinal de cronometratge i amidament de l'itinerari de la XLII 

Marxa Infantil de Regularitat- Trofeu Josep Coll, a celebrar el proper dia 6 d'octu
bre. Oberta a tothom qui vulgui col·laborar. 

• Dia 13: Reunió per a programar les activitats del Grup de .Muntanya del 
quart trimestre del 2002. A un quart d'onze del vespre, al local social. Obérta a 
tothom qui vulgui col·laborar. 

• Dies 14 i 15: Excursió d'alta muntanya a Andorra. Ascensió al pie de Thou-



masset. Dissabte a la tarda des
pla9ament fins a Ordino/El Serrat, 
on es pernoctara. Diumenge: Pont 
sobre Rialb (pista a la borda de 
Sorteny) 1.780 m Font Freda, re
fugi de Rialb, port de Siguer, es
tany Blau, pie de Thoumasset 
(2.741 m). Despla9ament en cotxes 
particulars. Desnivells: +1.000 m. 
-1.000 m. Rores de camí: 5 aprox. 
Vocal: Jaume Torrens, telefon 
93 714 55 42. Situat íntegrament 
en territori occita, el pie de 
Thoumasset és una bonica munta- Pie Thoumasset 
nya, de forma altiva i piramidal i 
de color fose, que captiva per la seva situació damunt del magnífic estany Blau. La 
ruta d'ascensió, superant el port de Siguer, és bella i variada i no presenta gaire difi
cultats. 

GRUP ANAR-HI ANANT 
• Dia 13: Reunió preparatoria de les excursions de la primera part de la 

temporada 2002-03 a les 10 del vespre al local social. Tots hi sou convidats. Si us 
plau porteu propostes d'excursions. 

• Dia 29: Excursió de tot el dia al Collsacabra. Sortida a les 7 del matí 
del local social. Despla9ament: en cotxes particulars. Vocals: Maria Concepció Cos
ta i Josep Maria Biosca, telefon 93 714 62 63. 

Nota: Es pot dinar en un restaurant de la zona o bé portar-se'l de casa. 

GRUP DE SENDERS. 
Ruta deis Pa'isos Catalans 

Per motius diversos s'han prodult alguns canvis en el calendari previst. Les 
sortides queden de la següent manera: 

• Dia 22: Llaberia - Tivissa, de 17,8 km en 5 hores. 
• Dia 29: Tivissa - Rasquera, de 16,0 km en 3h. i 50 min. 
D'aquestes activitats n'és el vocal responsable Ramon Falcó, telefon 

93 714 60 70, al qual podeu adre9ar-vos per qualsevol qüestió o aclariment. 

GRUP DE FOTOGRAFIA 
• Dia 30 d'agost: Acaba el termini d'admissió per presentar les fotografies 

del 25 concurs Trofeu Joan Rie
ra (tema lliure). El veredicte sera 
emes per membres del Departa
ment de Fotografia de les Agru
pacions Narcís Giralt, el dia 3 de 
setembre a les 10 de la nit, al 
nostre local social. 

• Dia 7 de setembre: 12 
del migdia, inauguració de l'ex
posició i lliurament de premis 
als guanyadors del concurs. 
L'exposició es podra visitar du
rant tots els dies de la Festa 
Major, de 12 a 2 i de 6 a 8. 

Foto més puntuada segon trimestre, titula
da <<Soh•. Autor J. Serra 



• Dia 29: Finalitza el termini per presentar les fotografies al tercer tri
mestre del 17 Concurs Anual amb el tema de Fotografia Nocturna. 

Relació del segon trimestre, tema <<Horts i conreus» (veredicte: 2 de julio!): 1, 
Lluís Latorre, amb 37 punts; 2, A. Álvarez, 37; 3, M. Berna!, 35; 4, T. Ballesteros, 
33; 5, Marina Muntada, 33; 6, Pere Fité, 32; 7, R. Carballo, 32; 8, M. Marín, 31; 
9, J. M. Fontanet, 31; 10, J . L. Malvesí, 30; 11, J. Muntada, 30; 12, J. M. Otaola, 
30; 13, J. M.Badia, 28; 14, E. Guardia, 27; 15, J. Muntada, 25; 16, F. Deu, 25; 17, M. 
Varela, 24; 18, N. Genesca, 24; 19, E.Ventura, 23; 20. R. Esteve, 22; 21, T. Rafart, 22; 
22, A. Rafart, 21; 23, J. Serra, 20; 24, G, Díaz, 20; i 25, R. Carner, amb 16 punts. 

NOTICIARI DEL CENTRE 
EXPOSICIÓ DE FESTA MAJOR 

Esta basada en la figura i el descobriment del Poi Sud pel noruec Roald 
Amundsen (1872/1928) que aconseguí petjar-lo el 14 de desembre de 1911. Sera 
inaugurada el dia 7 a les 12 del migdia, juntament amb l'exposició de fotografies 
del XXV Trofeu JOAN RIERA, en color. Restara oberta els dies 7, 8 i 9 de 12 a 2 
del migdia i de 6 a 8 de la tarda. 

ASSEGURAN<;A ESPORTIV A 
Al tauló d'anuncis hi ha exposada la circular federativa núm. 22 on hi ha 

detallats els preus de la targeta d'asseguran~a del tercer quatrimestre d'enguany. 
Els interessats podeu passar a consultar-la. 

42 MARXA INFANTIL 
• Es fara el 6 d'octubre vinent. En el proper butlletí hi haura informació deta

llada. 
• Els dies 1, 2, 3 i 4 d'octubre , al local social, de 7 a 8 de la tarda, es faran 

les inscripcions per equips de 2; el preu és el mateix de l'any anterior. 
• Divendres dia 4, a un quart d'll del vespre, es fara la normal reunió/traba

da de tots els socis i simpatitzants que habitualment col·laboren en totes les tas
ques de diversa faisó que es fan el dia de la Marxa, ben especialment les de con
trol. Recordem que el bon desenvolupament de la prova requereix molta col-laboració 
d'adults; sortosament sempre s'ha tingut. No obstant i a risc d'ésser, potser, un xic 
reiteratius, demanem novament el vostre ajut que, en definitiva, dediqueu, no al 
Centre, sinó a la mainada castellarenca. En nom d'ells , dones, gracies! 

VEREDICTE LOGOTIP 50e ANIVERSARI DEL CENTRE (1953-2003) 
Copia literal de l'acta del veredicte 

<<En el local social del Centre Excursionista de Castellar, quan són dos quarts 
de 9 del vespre, del dia 19 de juny de 2002, per tal de judicar els logotips que 
s'han presentat al concurs organitzat per commemorar el vinent cinquantenari 
d'aquesta entitat, es reuneixen els senyors Joan Grau (Arts Grafiques), Vicen~ Serra 
(fotograf), Caries Martínez (dissenyador) i Tomas Mañosa i Josep M. Biosca, del 
Centre. Una vegada constitults en jurat, passen a examinar i valorar els 17 exem
plars presentats, deis quals, de comú acord, n'és elegit com a guanyador el presen
tat pel senyor Sergi Rovira i Vera, del Centre, al qual sera tramesa copia de la 
present acta així com a la resta de participants. 

D'aquest acte de veredicte se n'estén la present acta que firmen tots cinc mem
bres, fent-ho en primer lloc el senyor J. M. Biosca com a portaveu. 

Castellar del Valles, 19 de juny de 2002 >> 



EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DELS MESOS DE JUNY I JULIOL 

MES DEJUNY 
EXCURSIONISME 

Entorns de Castellar: Dia 2: Assisttmcia Missa Excursionistes a Les Arenes; 
Castellar, el Brunet, Sant Feliu del Racó, mas Olivet, sot del Guix, collet de la carena del 
Pujo!, sot de la Carda, l'Illa, Les Arenes, carena de les Roques d'Aguilar, els Pals, «camí d'es
tiu», drecera de Cadafalch, Castellar; P. Carreras, J . Llinares, F. Romagosa, J. Roura, J. Torrens 
i R. Vila. -Dia 13: Coll de Grua, font del Saüc, la Mola, carena de les Animes, camí de la 
font Soleia i retorn per la Codoleda; J. M. Torras. 

Altres excursions: Dia 9: Prospecció camí ramader; Les Selles, Corbera, collada 
del Forn, coll de Janes, el pujo! de Llentes, pla Culió, les Ajagudes, coll de Faig General, coll 
de la Palomera, la Palomera, Serrat Fané, coll de l'Arv, coll de Merolla; V. Portell, V. Soto, J . 
Torrens i R. Vila. -Dia 16: Font del Ros, can Mauri, la Figuerassa, Corbera, coll de Tagast, 
Rasos de Peguera, Salet, els Porxos, Castellar del Riu, Campllong, santuari de Queralt, 
Sant Pere de Madrona i Berga; J. M. Torras. -Dia 24: Refugi Malniu, pie de les Mulleres, 
Puigpedrós, portella de Merganges, els 2 pies d'Engorgs i Tosseta de l'Esquella; S. Rovira, 
A París, F. Gómez, C. Hosta i la Rosa. -Dia 26: Refugi de pescadors de Vallhiverna (1.960), 
estanys de Corones, coll de Corones, pie d'Aneto (3.404), Punta deis Mossens (3.298) i re
torn; J. M. Torras, junt amb T. Ruiz, del Club Muntanyenc Barcelones. Amb aquesta, el nostre 
consoci hi ha dut a terme la seva 40ena ascensió, 19 d'elles amb esquís. 

CAMINADES 1 MARXES 
Dia 2: XIX Caminada popular de Sant Feliu de Codines; M. Germa i J . M. Torras. 

-Dia 9: XIX Caminada Popular de Cardona; J. M. Torras. 

MES DE JULIOL 
EXCURSIONISME 

Altres excursions: Dia 3: Cantabria: Mirador de San Esteban, el Castañón de la Riega 
de la Cojita, Collau la Vega Linares, Cuñaba, Hivernales de Tremañu (700 m) i retorn per 
la Peña el Joracu al Desfiladero de la Hermida; A M. Palleja, J. Torras, l. Méndez i J. M. 
Torras. -Dia 6: Cantabria: Puerto de Moranca, ermita de San Cipriano, vértex de la Loma 
de Ibio (794 m), Sierra Calva, Cuetu Liebre i descens a Caldas de Besaya; J . Torras i J . M. 
Torras. -Dia 14: Estació de cremallera de Queralbs (1.180 m), pont de Crema!, saltant de la 
cua de Cavall, pont del pla de Sallent, collet de la Creu d'en Riba, santuari de Núria (1.960 
m) i retorn pel mateix itinerari; J. Torrens i 33 més. -Dia 20: Via Font de la Perdiu, des del 
refugi de Cortalets, ascensió i retorna la pica del Canigó (2.874 m); M. Griera, N. Sors, M. 
Olivé i J . Sors. -Dia 21: Prospecció camí ramader: Coll de Merolla (1.090 m), la Cot, coll 
de l'Espluga, coll de l'Espluga Plana, l'Espluga, collet del pla de Bassa, plans de la Pera, les 
Viles Grosses, Maians, coll de la Bona, coll de Remolo, Pedra Picada (2.006 m), coll de les 
Fontetes, la Coma de Migjorn, abeurador torrent del Pla de Rus, crullla pista prop barraca 
nova de Font Ferri (Pla d'Anyella); M. Pérez, V. Soto i J. Torrens. -Dia 28: Collada de Fontalba 
(2.080 m), Puigmal d'Er, puig del Segre, coll de Finestrelles, puig de Finestrelles, coll d'Ei
na, pie d'Eina, pie de Noufonts, Noucreus, pie de Fossa del Gegant, cim Alt de les Arques, 
cim Baix de les Arques, pie de l'Áliga, Alberg, Núria (1.960), collada de Fontalba; E. Bravo, J . 
Camps, J . Casajuana, R. Da Silva, P. Domínguez, J. M. Gandia, V. Portell, F. Soto, V. Soto, 
M. Torrents, J. Torrens, M. Vendrell iR. Vila. 

CAMINADES 1 MARXES 
Dia 14: Caminada popular de Gósol; J . Oller i M. Germa. -Dia 21: VI Cursa Popular 

de Festa Major del barri del Poble-sec a Barcelona; l. Méndez i J. M. Torras. -Dia 28: X 
Caminada Popular de Festa Major, a Sant Quirze Safaja; A M. Palleja, V. Gandia, M. Germa, 
T. Mañosa, l. Méndez i J. M. Torras. 
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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 


