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PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 

Setembre Activitat Més informació a: 

1, dissabte 
1 i 2 

Termini presentació fotos T. Joan Riera Grup de Fotografia 
Sortida d'alta muntanya (Conflent) Grup de Muntanya 

8, dissabte 
8al'll 
9, diumenge 
13, dijous 

Inaugur. exposició i lliurament premis 
Exposicions 
Tast d'Excursionisme 
Reunió informativa pels socis 

14, divendres Reunió preparatoria activitats grup 
15, dissabte Reunió preparatoria i sopar 
16, diumenge Passada de fotos de les colonies 
21, divendres Reunió col1aboradors Marxa i Duatló 
21 i 28 Inscripcions Dels Romans al Romanic 
22, dissabte Reunió preparatoria i sopar 
23, diumenge Matinal per Montserrat (VI) 
23, diumenge Audiovisual «Hospital a Sierra Leone» 
28, divendres Termini presentació fotos 3r trimestre 
30, diumenge Matinal a la Mola 
30, diumenge Del Montgrí al puig Neulós, 6a etapa 
30, diumenge De l'Estartit a l'Escala 
2, 3 i 4 octu. Inscripcions a la Marxa Infantil 
5 d'octubre Comenc;a esplai joves 
6 d'octubre Comenc;a esplai nens i nenes i reunió 
7 d'octubre XLVII Marxa Infantil 
18 novembre la Duatló «Vila de Castellar» 

Grup de Fotografia 
Fotografia i Noticiari 
Noticiari del Centre 
Noticiari del Centre 
Grup de Muntanya 
Grup Anar-hi Anant 
Esplai Sargantana 
Noticiari del Centre 
Grup de Senders 
Grup Familiar 
Grup de Muntanya 
Noticiari del Centre 
Grup de Fotografia 
Grup Familiar 
Grup de Muntanya 
Grup Anar-hi Anant 
Noticiari del Centre 
Esplai Sargantana 
Esplai Sargantana 
Noticiari del Centre 
Noticiari del Centre 

Passeig de Cordelles, 33, 1 r, 1 a 
Telefon 93 580 67 92 - Fax 93 424 63 14 
08290 CERDANYOLA DEL VALLES 

Natural 
Consulta de naturópata 

•ssatges terapeutics 
rups de treball corporAl 



TENIM NOTÍCIA DE ... 

Data Excursió Organitza Km 

1 i 2 II Raid Txakal E-Xtrem Club Esportiu Rocko d'Almenar 

8 Cursa muntanya open Burriac Atac Centre Excta.de Vilassar 

15 i 16 28a Matagalls-Montserrat Club Excta.Gracia www.cegracia.cat J 82,8 
Dia 22 Escalada esportiva Centre Excta.Comarca de Bages 

Dia 23 Volta amb BTI Vall de Camprodon Ski Club Camprodon 972 74 08 84 

Dia 29 Open Raid Garraf Agrup.Excta.Talaia 

29 i 30 Volta Aventura BTI Unió Excta.Catalunya Tortosa 977 44 32 71 

Dia 30 Sortida etnografica Terres de l'Ebre Club Centre Ex. La Foradada 977 74 52 24 

Camí catala de Sant Jaume: Agrup.Excta.Catalunya 93 302 45 29 
de Cervera a Tornabous 

Senderisme sortida familiar: Cardada, Associació Excta. 93 352 18 76 
Cingles de Bertí 

Per a més informació sobre aquestes sortides i d'altres, 
dirigiu-vos a la web de la FECC: www.feec.org 

ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES DE SETEMBRE 

GRUP FAMILIAR 
• Dia 22: Reunió preparatoria i sopar. Ens trobarem a les 17.00 ha

res als locals del Centre. Comenc;arem amb una audiovisual resum de la tem
porada anterior, continuarem amb la reunió per confeccionar el calendari d'ac
tivitats a realitzar pel Grup en el decurs- del quart trimestre d'enguany i 
finalitzarem la jornada entaulats sopant junts grans i petits. Oberta a tothom 
que vulgui aportar idees i col-laborar. Us hi esperem! 

• Dia 30: Matinal a la Mola. Anirem a la Mola per la vall d'Horta. Heu 
de portar esmorzar i aigua. Sortida a 2/4 de 9 en cotxes particulars des de l'apar
cament del passeig Tolra. Vocals: Anna Sola i Manel Corral, tel. 93 714 44 79. 

GRUP DE MUNTANYA 
• Dies 1 i 2: Sortida d'alta muntanya. Ascensió a la pica del 

Canigó, seguint la ruta de la cresta de Barbet o de Sant Jaume. (Conflent). 
Dissabte, dia l. Sortida a primera hora de la tarda de Castellar per tal de 

sopar i pernoctar al refugi dels Cortalets (2.150 metres). 
Diumenge, dia 2. Itinerari - Refugi dels Cortalet , el Mener d'Or (2.380 

m), cresta de Barbet (2.489 m), coll a prop del puig de Barbet (2. 712 m), puig 
de Barbet (2. 733 m), portella de Vallmanya (2.580 m), bretxa de Durier (2. 720 
m) , la Xemeneia, pica del Canigó (2. 784 m). Temps efectiu de camí (pujada): 2 
hores i 20 minuts. El trajecte de davallada es realitzara passant per la Porte
Ha, pie Jofre, font de la Perdiu, l'Estanyol i refugi dels Cortalets. Temps efectiu 
de camí (baixada): 1 hora i 15 minuts. Desnivells: ascendents, 787 m. Descen
dents, 787 m. Desplac;ament en vehicles particulars. Les persones interessades 



en participar en aquesta sortida cal que ho manifestin amb la maxima antela
ció possible, car les places que pot admetre el refugi són molt limitades. Es tracta 
de la mateixa excursió programada pels passats dies 30 de juny i 1 de juliol 
que es va haver d'ajornar degut a la impossibilitat de pernoctar, en aquelles 
dates, en el refugi dels Cortalets. Vocal: Jaume Torrens, telefon 93 714 55 42. 

• Dia 14: Reunió per a programar les activitats del Grup de 
Muntanya, que es desenvoluparan en el decurs del quart trimestre d'enguany. 
Comenc;ara a un quart d'onze del vespre al local social. Oberta a tothom que 
vulgui participar i col-laborar. 

• Dia 23: Cicle d'excursions matinals per Montserrat (VI). Itinera
ri: can Jorba, el Castell, cova del Cabrit, coll de la Palomera, font de la Cajoleta, 
torrent de Migdia, coll Muset, camí dels Francesas, can Jorba. Es tracta d'una 
sortida orientada a resseguir un trajecte i uns indrets relatiuament poc coneguts 
i freqüentats pels excursionistes diguem-ne unormalsil. En aquesta oportunitat, 
procurarem enllarar el clot del Tambor amb el torrent del bassal dels Gats, tran
sitant per un ucamÍil, un xic precari i obert no fa gaires anys, que permet endin
sar-se per uns racons, amagats i feréstecs, pero no exempts d'interes i de bellesa. 
Resumint: una matinal dedicada a coneixer un sector forra inedit de la singu
lar serralada montserratina, pero que aporta unes perspectiues que li atorguen 
una personalitat ben definida i diferenciada de la resta del massís. 

Sortida: a les 7 del matí en punt de l'aparcament del passeig de Tolra. 
Excursió sense dificultats tecniques. Es tracta de la mateixa excursió programa
da pel passat dia 1 de maig, que es ua hauer d'ajornar degut a pluja. Desplac;a
ment en vehicles particulars. Rores de camí: 4 (apr.). Retorn previst a Caste
llar: a les dues de la tarda. Vocal: Jaume Torrens, telefon 93 714 55 42. 

• Dia 30: Travessa ((Del Montgrí al puig Neulós», 6a etapa. Del coll 
del Frare (Colera) a Vilamaniscle. Itinerari: Coll del Frare (205 m), coll del Falcó, 
pla del Ras (542 m), Ascensió (facultativa) a la torre de Querroig (637 m), coll 
de Taravaus, coll dels Empedrats, coll de Pallerols (725 m) i Sant Quirze de 
Colera (visita al monestir romanic) . A primera hora de la tarda, acabarem el 
recorregut als entorns de la vila empordanesa de Vilamaniscle (145 m). Distan
cia total: 16,9 km. Temps efectiu de camí: 4 hores i 30 minuts. Amb l'ascensió a 
la torre de Querroig, el trajecte s'incrementa fins els 19,7 km i, amb aquest afe
gitó, el temps a invertir sera, poc més o menys, d'unes 5 hores i 30 minuts. Si 
les condicions meteorologiques són favorables, val la pena de fer el petit esforc; 
de pujar fins aquest estrategic cim (vertex geodesic), des d'on es gaudeix d'una 
dilatada i magnífica vista panoramica de la costa Brava, de la serra de !'Albe
ra i de la zona marítima costanera del Rosselló. Velocitat mitjana de l'etapa: 
3.908 metres/hora. Cal portar esmorzar, dinar i beguda suficient per a tota la 
jornada. Sortida a dos quarts de set del matí en punt de la rotonda de la ronda 
de Llevant, davant de la piscina coberta. Desplac;ament en autocar. Retorn a 
Castellar previst a l'entorn de dos quarts de vuit de la tarda. Per a assistir a 
les sortides d'aquesta ruta cal primer form,alitzar la inscripció i disposar de la 
targeta de l'asseguranc;a. Voc¡:¡.ls: Joan Estalrich, Vicenc; Portell, Vicenc; Soto i 
Jaume Torrens, telefons: 93 714 73 05 i 93 714 55 42. 

GRUP ANAR-HI ANANT 
• Dia 15: Reunió preparatoria i sopar. El proper dia 15 de setembre, 

a les vuit del vespre, al local social es fara la REUNIÓ PREPARATORIA de 
les excursions de la primera part de la temporada 2007-08. A continuació, so-



par de germanor. La beguda i le po tre le po ara el Centre. Oberta a tothom 
que hi vulgui participar. Porteu propostes d'excursions. 

• Dia 30: Excursió de tot el dia de l'Estartit a l'Escala. Sortida: a 
les 7 del matí de la Pla9a de cal Calissó. Despla9ament: en autocar. Preu: socis 
10 euros i no socis 12 euros. Itinerari: de l'Estartit a Punta Ventosa per un camí 
ample incorporant-nos al GR-92 fins a un dels miradors més espectaculars de 
la Costa Brava. Continuarem cap a la cala Montgó seguint un camí estret i ro
callós en un entorn privilegiat. L'autocar recollira qui vulgui finalitzar aquí l'ex
cursió. La resta podrem continuar fins a !'Escala o a Sant Martí d'Empúries . 
Són uns 12 km amb un desnivell practicament inexistent. Durada: 3 o 4 hores 
segons on acabem l'itinerari. Dinar: a Sant Martí d'Empúries. Tenim concertat 
un restaurant amb un menú de 20 euros. A la pineda de Sant Martí hi ha tau
les de pic-nic. Vocals: Joana Maria Vilaclara telefon 93 714 59 68 i Merce Martín 
telefon 93 714 84 95. Nota: Les places són limitades, cal trucar als vocals com 
més aviat millor. 

GRUP DE SENDERS 
Amics senderistes, aquesta tardor farem dues etapes més de la ruta Dels 

Romans al Romanic, reserveu-vos els dies: 
-28 d'octubre, 8a etapa Ripoll - Alpens 22,5 km. 
-25 de novembre, 9a etapa Alpens - Riera de Merlés 23,9 km. 
Vocals: Begoña Basterretxea telefon 93 717 33 48, Eduard Soler telefon 

93 714 20 75 i Carme Lleixa telefon 93 714 86 94. lnscripcions: dies 21 i 28 
de setembre al Centre a partir de les 22h. 

ESPLAI SARGANTANA 
Salut sargantanes!! 

Com ja us esperaveu aquí teniu la carta de presentació del nou curs 00. si 
som pitjors que els dels grans magatzems que no ha acabat un curs ja estan fent 
propaganda del curs vinent 00. pero perque no us agafi de no u us comuniquem 
que el diumenge 16 de setembre a les 17:30 es realitzara la ja famosa passada 
de fotos de les colonies d'estiu que s'hauran 'realitzat del 22 al 29 de juliol. Sera 
al local del Centre Excursl.onista. Si heu vingut a les colonies us agradara re
cordar tot allo i si no, dones gaudireu de la companyia de tots els vostres com
panys i veure les coses que mai pensaveu que podrien arribar a fer, aixo sí, us 
podem dir que la diversió estara assegurada tant per a uns com per als altres. 

Un cop feta aquesta presa de contacte per part de tots els membres de l'es
plai us informem que el curs sargantana comen9a el 5 d'octubre de 9:30 a 11 
pels joves i el 6 d'octubre de 4:30 a 7:30 pels nens/es, us informem també que a 
les 7:30 hi haura reunió de pares. 

Ara com sempre us posem aquí els grups d'edat que us fara falta si heu 
donat el pas de l'edat de dissabte tarda a divendres tarda/vespre/nit (depen de 
l'estació de l'any) 

Dissabte tarda (4,30 - 7,30): 
Grup de petits: 5-6 anys 
Grup de mitjans: 7-9 anys 
Grup de pre-joves: 10-12 anys 

Divendres vespre (9,30 - 11): 
Grup de joves: 13-18 www.esplaisargantana.tk 



No deixeu de visitar: www.esplaisargantana.tk 
Per les consultes: esplaisargantana@yahoo.es 

Moltes gracies per tot sargantanes, passarem llista el 16 de setembre eh!! 

NOTA D'AGRAIMENT: Volem agrair molt sincerament la bona disposi
ció i les facilitats que hem trobat amb el Sr. CASTELLS, a l'hora de publicar 
d'una manera espaiosa i clara al setmanari FORJA la nostra convocatoria de 
les colonies d'estiu. Gracies a aquests detalls, el nostre esplai és més conegut al 
nostre poble i podem comptar amb més infants per poder gaudir i compartir la 
nostra il-lusió i ganes d'organitzar activitats. Moltes gracies. 

GRUP DE FOTOGRAFIA 
El dia 1 acaba el termini d'en

trega de les fotografies del 30e Trofeu 
Joan Riera. El dimarts 4, a les 21,30 
hores, el jurat format per membres del 
Departament de Fotografia de les 
Agrupacions Narcís Giralt, faran el ve
redicte públic del concurs. El dissabte 
8 a les 12 del migdia, inauguració de 
l' exposició i lliurament dels premis als 
guanyadors del concurs de fotografia. 
L' exposició restara o berta els quatre 
dies de Festa Major, de 12 a 2 del mig
dia i de 6 a 8 del vespre. Les fotogra
fies del tercer trimestre del 22e Con
curs Anual de Fotografia hi ha temps 
de portar-les fins el dia 28. Cal recor
dar que aquest trimestre és del tema 
obligat «Religions». 

Foto més puntuada del 2n 
trimestre. Autor Jaume Muntada. 

CLASSIFICACIÓ 2N TRIMESTRE, TEMA «EL MÓN DEL BÁSQUET» 

Clas. Nom i cognoms Foto 1 Foto2Total Clas. Nom i cognoms Foto 1 Foto2Total 
1 Jordi Serra 21 20 41 12 Joan Castells 17 16 33 
2 Carme Vidal 21 19 40 13 Meritxell Domenech 17 16 33 
3 Lluís Latorre 21 18 39 14 Francesc Deu 16 15 31 
4 Jaume Muntada 22 16 38 15 David Gonzalez 16 15 31 
5 Judit Pujol 20 16 36 16 Elvira Guardia 15 15 30 
6 Joaquim Font 19 17 36 17 Pere Fité 15 15 30 
7 Maria Marin 18 18 36 18 Guillem Díaz 14 14 28 
8 Manel Bernal 19 16 35 19 Caries Mota 14 13 27 
9 Carme Mas 18 17 35 20' Carmen Campos 13 13 26 
10 Carme Coronado 17 16 33 21 Jaume Roca Martí 13 13 26 
11 José Luis Malvesí 17 16 33 22 Guillem Deu 14 14 

El grup de fotografia vol felicitar al C.B. Castellar pels seus 50 anys d'exis
tencia. Estem molt contents d'haver participat i col1aborat amb el concurs de 
fotografia. Felicitats. 



CLASSIFICACIÓ GENERAL 
Clas. Nom i cognoms lr Trim 2n Total Clas. om i cognoms 1r Trim Total 
1 Uuís Latorre 39 39 78 14 Pere Fité ~ :Il i1J 
2 Jordi Serra :rJ 41 71 15 José Luis Malvesí Z3 33 ffi 
3 Manel Bernal ffi 35 71 16 Guillem Díaz 27 00 
4 Elvira Guardia 39 :rJ ffi 17 Carmen Campos al ~ -16 
5 Carme Vidal 27 40 67 18 Meritxell DomEmech 33 33 
6 Judit Pujol 31 ffi 67 19 David Gonzalez 31 31 
7 CarmeMas 31 35 00 al Montserrat Prats :rl :Il 
8 Francesc Deu 34 31 65 21 Francisco Morales :rl :Il 
9 Maria Marin ~ ffi 65 22 Caries Mota 27 27 
10 Jaume Muntada al 38 64 23 Cecilia Young 27 27 
11 Carme Coronado 31 33 64 24 Jaume Roca Martí al ~ 

12 Joan Castells :rJ 33 63 25 Isabel Mach 25 25 
13 Joaquim Font al ffi 62 al Guillem Deu 14 14 

Foto dels guanyadors de la votació popular 

NOTICIARI DEL CENTRE 

ACTIVITATS DURANT LA FESTA MAJOR 2007 
l. Tast d'Excursionisme, diumenge dia 9. Sortida dels locals del 

Centre Excursionista. Itinerari: Centre Excursionista, font del Cosidor fins ar
ribar a Can Padró, continuem a Can Montllor de Dalt, Coll del Rossinyol i pi -
ta carretera que porta a Guanta, font de Bo\1 (esmorzar) , riera de Guanta. alt 
de Guanta, coves del Comte (si a lgú té interes a entrar-hi porteu llum, fa falta 
de fer una petita grimpada, portÍ:trem corda) , forn de cal<; i tornada a Castellar. 
Porteu aigua i esmorzar. 

2. Exposicions durant la Festa Major. 
-De fotografía corresponent al XXX Trofeu Joan Riera. 
-De fotografíes amb el títol: «África portes endins» del periodi ta Caries 

Cascón. 



1!\ebícatoría 
En Josep Ma Torras 

Homet (nascut a 
Barcelona l'any 1926) 
és membre del C.E. de 

Castellar del Valles, 
localitat on resideix junt 

amb la seva esposa, 
l'Anna Maria Palleja. 
Aquest home és un 
gran enamorat de la 

Castellassa: l'ha 
ascendida 153 cops 
(de moment) i coneix 
tots els seus racons. 

En Torras ha escalat 
centenars de roques a 

tot arreu (moltes d'elles 
verges de petja humana) 
i la seva impressionant 

trajectoria muntanyenca 
ha servit per forjar part 

de la historia de 
l'escalada i l'alpinisme 

de Catalunya. 

Sant Lloren<( del Munt - la Castellassa de can Torras - cara oest 

vi a: orras Homet 
Cim de la Gepa (20 m.) 

70 mts. 
ED-, 6b 
(V+ obl.) 

lLltgenba: 
Spit MB • 
Químic e 

Parabolt o 
Pitó P 

Bloc encastat n 
Savina ~ 

Burí X 
Plom /:i 

Dades de J'obertura: Via oberta des de baix a l'estil classic en 2 jomades, essent l'última el dia 26-5-2007, a carrec 
d'Armand Ballart Codó (Rub1) i Osear Masó Garcia (Sabadell). 
Han coHaborat per tal d'arranjar el tercer llnrg la Maria Reyes i en Carles Femandez (ambdós de Sabadell). 

FitJr:a tecnica: Material necessari: 6 cintes xprés, 2 bagues, case, i peller. llarg un ganxo ample i un fifí opcionals. 
Roca de millor qualitat en els dos primers 11 rgs. Trac;at exigent, eminentment classic i amb equipamentjust. 



Una mirada a la vida quotidiana de diversos paisos subsaharians des de 
dintre les cases, fruit de 10 anys de viatges del periodista Caries Cascón convi
vint estretament amb diverses famílies. Una visió íntima i poetica lluny dels 
tapies de la fam i les guerres. 

Les exposicions s'inauguraran el día 8 de setembre a les 12 h del migdia. 
HORARIS DE VISITA: Els dies 8, 9, 10, i ll de setembre de 12 del mig

dia a les 14 h i de les 18 h fins las 20 h, i fins el 14 d'octubre els dimecres de 
19 a 21h i el divendres de 22 a 23,30h. 

REUNIÓ INFORMATIVA ALS SOCIS DEL CENTRE 
El proper dia 13 de setembre a les 21 h i als locals del Centre hi haura 

una reunió informativa per a tots els associats del Centre per part de l'Ajunta
ment, referent a les obres de la Pla<;a Major. El Sr. Pepe Gonz:Hez, regidor de 
Planificació i Protecció del Territori i del Sr. Aleix Canalís, regidor d'Urbanis
me, Via Pública i Medí Ambient, parlaran principalment sobre !'impacte visual 
de la darrera planta. 

També hi estadt present el Sr. Ignasi Giménez, alcalde de Castellar, per 
informar de les reformes als nostres locals. Hi esteu tots convidats. 

AUDIOVISUAL 
El proper diumenge dia 23 a les 18,30h als locals del Centre Excursionis

ta tindra. lloc la passada de fotografies sobre el tema: «ExperiEmcies en un hos
pital de Sierra Leone». A carrec de: Dolors Tosinés, traumatologa de !'Hos
pital General de Manresa i membre del Departament de fotografia de les APNG. 
Ana Badrenas, cirurgiana vascular. Rosa Alseda, instrumentista de quiro
fan. Que van tenir una de les experiencies més interessants de la seva vida, en 
fer una estada a !'Hospital dels Germans de Sant Joan de Déu, en un dels pai
sos més pobres del món. Aquest hospital fundat fa 40 anys, va ser destruit en
tre els anys 1991 i 2001 per causa de la guerra que tenia com rerefons l'explo
tació dels jaciments de diamants, dels que el poble nadiu no en rep cap benefici. 

REUNIÓ CONTROLS DE LA XLVII MARXA INFANTIL 
El proper dia 21 del corrent a les 10 de la nit, al local del Centre es fara 

la reunió preparatoria per tal d'organitzar totes les tasques del dia de la Mar
xa, entre les que destaquen ben especialment les de controls. En aquesta reu
nió també es comentara el tema de la Duatló. No hi manqueu, el vostre ajut és 
imprescindible. Gracies. 

INSCRIPCIONS A LA MARXA INFANTIL 
Enguany, la Marxa es fara el dia 7 d'octubre. Les inscripcions seran els 

dies 2, 3 i 4 de les 18,30 h fins les 20,30 h., als locals del Centre Excursionis
ta. Les inscripcions es faran per equips de 2, l'edat dels quals ha de ser entre 
els 7 i 13 anys. Recordeu que també s'admeten equips mixtes, és a dir, un in
fant i un adult. El preu d'inscripció sera de 5 euros per participant que sigui 
soci i de 6 euros pels no socis. 

lA DUATLÓ <NILA DE CASTELLAR)) 
Us volem presentar un nou projecte queja esta en marxa. Es tracta de la 

la Duatló Vila de Castellar. És una combinació de dues proves: BTT- caminar 
o córrer- BTT. Es portara a terme el proxim 18 de novembre. Us ho diem amb 



temps perque reserveu aquest dia en el vostre calendari i us aneu preparant ja 
que requereix estar en bona forma. La prova constara de 18 km de BTT per 
camins de muntanya, 11 km corrent o caminant i 16 km de BTT, altra vegada. 
El trajecte transcorre per pistes i corriols que van des de Castellar, passant pel 
parany del Boter i acabant el trajecte de BTT a Sant Sebastia de Montmajor, 
on es fara la transició canviant la bicicleta per les bambes de córrer. Es pujara 
fins al Pie del Vent, fent tota una volta per tornar a Sant Sebastia i agafar la 
BTT i tornar a Castellar. 

Tal i com s'ha informat en aquest Noticiari, el mes d'octubre es fara una 
reunió-presentació informativa pels qui vulguin col ·laborar. Així mateix en el 
proxim butlletí donarem més dades (normes, preus, forma de pagament .... ). I si 
voleu tenir més informació podeu connectar-vos a la web del Centre, on penja
rem el recorregut i perfil de la prova.: http://centrexcursionista.entitatscastellar.cat 

CICLE DE PROJECCIONS 
Apreciat soci: 
La Junta del Centre vol tornar a reprendre el cicle de projeccions que ja 

s'havia realitzat fa uns anys a carrec del nostre company Baldomer Parera. 
Amb els avantatges que avui dia ens dóna la informatica molts de vosal

tres tindreu records guardats que potser us agradaria compartir amb la resta 
de socis i vilatans de Castellar. Per aixo estem buscant amics del Centre o sim
patitzants que vulguin compartir la seva experiencia amb nosaltres. 

Els perfils de les projeccions o filmacions que estem buscant són els se
güents: que el treball presentat sigui donar a coneixer les cultures i modus 
vivendi d'altres contrades o bé una travessa o excursió realitzada que sigui 
atípica. 

El Centre posara a la vostra disposició el canó de projeccions, un ordena
dor portatil i nosaltres ens encarregarem de fer la difusió de l'esdeveniment a 
la vila de Castellar. Vosaltres només haureu de presentar el treball. 

Requisits: -Les presentacions no seran superiors a una hora, si fos possi
ble, i hauran d'estar presentats en power point o d'altres. 

-S'haura de presentar un escrit amb l'explicació del vostre treball acom
panyat d'una copia de la presentació, per realitzar una valoració del mateix i 
determinar si és d'interes popular i engrescar d'aquesta manera a !'espectador. 
Aquesta valoració sera realitzada per la Junta. 

Des de la Junta, i especialment del grup que mou aquesta iniciativa, us 
volem donar les gracies anticipadament, esperant els vostres treballs, tot garan
tint-vos el maxim respecte i reserva envers les vostres obres. 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTMTATS DEL MES DE JUNY 

ESPELEOLOGIA. AVENC DEL CLUB (-50m) Dia 2 
Situat a tocar de la pista forestal que puja a Can Pobla. La profunditat 

maxima d'aquesta cavitat és de -90m., pero no s'hi arriba practicament mai, ja 
que té un pas bastant complicat: el laminador. El pou més llarg d'aquesta cavi
tat és de -39m i que a un dels costats té una galeria lateral, a la qual només 
s'hi accedeix fent un pendol, que normalment es fa de pujada. 



El que surt a 
la foto és en 
J.C.Requena 

( cursetista 
que ens 

varem 
emportar per E~~<"",:"'-!-......: 

primera 
vegada). :::~-'~r~~~~~---~~ 

GRUP DE MUNTANYA. CONGOST DE FRAGUERAU. Dia 9 

Deixem el cotxe a l'ermita de Sant Antoni, a la qual s'hi accedeix des del 
poble d'Ulldemolins. Aquí agafem la pista amb les marques del GR i al cap d'uns 
20 minuts la deixem per agafar ja el camí que ens condueix cap al Congost. A 
l'inici del camí passem per un mirador on valla pena aturar-s'hi, aquest lloc és 
conegut com les Cadolles Fondes, magnífiques gorges del riu Montsant per po
der-se banyar. A partir d'aquí no deixarem el camí de ferradura principal. Al 
cap de mitja hora ens trobem un corriol que baixa al Racó de la Pastera, que 
ens porta fins a una gran balma. Tornem enrere cap el camí que portavem, i al 
cap d'una hora ens trobem una crui:lla a la dreta que indica l'accés a l'ermita a 

Sant Bartomeu 
de Fraguerau, 
l'agafem tot tra
vessant un bonic 
pont penjat so
bre el riu Mont
sant, i al cap 
d'un quart d'ho
ra arribem al fi
nal del Congost, 
on hi ha l'ermita. 
Al costat de !'er
mita hi ha una 
gran balma on 

Ermita de 
Sant 
Bartomeu de 
Fraguerau 



encara queden restes de les anti
gues cel -les dels ermitans. Al fons 
d'aquesta trobem un parell de pi
ques plenes d'aigua que va gote
jant del sastre. La tornada es fa 
pel mateix itinerari. 

Les que surten a la foto de 
la balma del Racó de la 

Pastera són: M. Mañosa i 
M. Hidalgo. 

GRUP FAMILIAR. Sortida en BTT. Dia 10 
Va ser una sortida molt divertida. Ja de bon matí vam haver de col·locar 

tates les bicis dins l'autocar, amb una mica d'enginy i desmuntant-ne unes quan
tes, després, a Girona, les vam tornar a muntar, vam esmorzar, i una vegada 
preparats vam comenc;ar la pedalada. El carrilet, en principi, és una via plane
ra i de poca dificultat, pero la veritat és que els últims kilometres se'ns van fer 

una mica pesats més que res 
per no estar-hi acostumats. 
Els 40 km de carrilet que 
vam fer estan ben arreglats i 
senyalitzats i la pedalada va 
transcórrer sense incidents 
greus (alguna caiguda i algu
na rascada). Ha estat una 
sortida per repetir, dones sí 
que ens vam cansar, pero 
quan vam arribar a Sant Fe
hu de Guíxols i ens vam po
der banyar a la platja, se'ns 
va oblidar l'esforc; que ha

El grup a Girona a l'inici del recorregut víem hagut de fer. 

NOVA VIA D'ESCALADA OBERTA A LA CASTELLASSA DE CAN 
TORRAS EN HOMENATGE A EN JOSEP MARIA TORRAS HOMET 

Parlar de la figura d'en Torras Homet (Barcelona, 1926) és parlar d'un 
personatge il ·lustre de la historia pionera de !'escalada a Catalunya. Junt amb 
la seva esposa, l'Anna Maria Palleja, viu actualment a Castellar i és soci del 
C.E. Castellar des de fa una bona colla d'anys. 

Les seves «primeres» a Montserrat i a Sant Llorenc; són nombrosíssimes i 
farcides d'anecdotes, proeses inversemblants i curiositats que valla pena conei
xer. Des de sempre he llegit i sentit a parlar de les seves realitzacions, moltes 
fetes al costat del seu entranyable company d'escalades, en Joan Nubiola, amb 
qui forma un tandem batejat com la «Cardada Centenaria». 

L'any 1994, junt amb la meva família, varem tenir la sort de coneixer-lo 
en persona en una trabada del grup Cavall Bernat. Aquella conversa va ser tan 



intensa i apassionada que des de llavors hem 
anat sortint regularment amb l'excusa de grim
par alguna agulla «estrafalaria» de Sant Llo
ren<; del Munt. 

De resultes d'aquestes sortides he pogut 
descobrir que en Torras és un gran enamorat de 
la Castellassa de can Torras. Només cal dir que 
l'ha ascendida 153 cops!, essent l'últim cop fa 
pocs mesos (amb més de 80 anys a l'esquena), i 
que participa des de fa molts anys en la pujada 
i descens del pessebre del C.E. de Castellar del 
Valles al cim mateix d'aquesta espectacular agu
lla del massís de Sant Lloren<; del Munt. 

Aquesta relació d'en Torras amb la Cas
tellassa logicament no em va passar per alt en 
el moment en que vaig posar-me a escriure un 
llibre monografic dedicat a aquesta roca. 

Aquesta labor em va portar a escalar !'espectacular via de la cara nord fa 
poques setmanes i en companyia del bon escalador Armand Ballart, un altre il·lus
tre de !'escalada classica del país. En acabar l'ascensió, l'Armand em va comen
tar que li feia especial il1usió d'obrir un nou itinerari d'escalada pel vessant oest 
i em va invitar a compartir corda amb ell per materialitzar-ho. Inicialment vaig 
dubtar d'acceptar, perque el meu temps actualment és molt limitat i procuro de
dicar-me de ple a la confecció delllibre, pero aquesta proposta era una ocasió ideal 
per poder homenatjar a en Torras, qui de bona llei cree que es mereix que es 
perpetu'i el seu nom a la Castellassa. Quan li vaig exposar la idea a l'Armand, ell 
em va confessar que també ho havia pensat, i no cal dir que aixo ens encoratja 
de ple per encarar l'emocionant repte que se'ns obria al davant. 

Varem esmer¡;ar dues jornades d'activitat. El primer dia escalant amb estil 
classic compromes que l'Armand va afrontar amb la seva perícia innata. El 
segon dia ens va oferir un bon ruixat quan 
estavem en plena paret, pero aixo no ens 
va aturar i així va ser com hores més tard 
jo arribava, mig extenuat, al cim de la 
gepa de la Castellassa el dia 26 de maig. 
Més tard es reunia amb mi l'Armand, amb 
qui vaig fer una forta encaixada de mans 
donant per finalitzada la via d'homenatge 
a en Torras. 

Com a punt final, dies més tard vaig 
arranjar els ancoratges del tram final de la 
via amb la col1aboració de la Maria Reyes 
i en Caries Fernandez, una parella de Sa
badell molt ferma i activa a qui els faig 
arribar el meu més sincer agra'iment. 

Osear Masó Garcia 

(A les pagines centrals teniu més informa
ció sobre aquesta nova via) 
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