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TENIM NOTÍCIA DE ... 
Data Excursió Organitza Km 
Dia 1 Senderisme suau:Paisatges del Ter Cardada, Associació Ex cta. 935019801 

www.cordada.org 
Dies 5 i 6 Sortida de natura:Serra de Puig Estela Corda da, Associació Ex cta. 935019801 

i Santa M~alena www.cordada.org 
Dia 6 Excursió al Santuari de Bellmunt Comissió Sant Antoni Abat 93 849 47 39 

Marxa Molins de Rei- Vilafranca Centre Excta.Molins de Rei 936800229 45 
Marxa Combinada Centre Excta.de Catalunya www.cec.cat 
Caminada Popular Mans Unides Centre Excta.Famers www.cefamers.cat 15 
Marxa Infantil de Regularitat Club Muntanyenc Sant Cugat 936750568 14 
Caminada Popular Bn\fim-Ermita de Loreto C.Excta.Xiruca Foradada 977 63 10 63 13 
Cicle:Caminant per Montserrat Club Excta.Anoia 93 772 76 66 
Senderisme G R -83 Unió Excta.Sabadell 937 258 712 19 

Dies 10-11 Senderisme suau: Alt Urgell Cardada, Associació Ex cta. 935019801 
Dia 12 Excursió a Tost i canvi de senyera Ass.Esp.Centre Alpí "Vall del Segadell" 

Infernal Raid Garriguenc Centre Ex cta. Garriguenc 93 871 66 93 
info@cegarriguenc.org 

Senderisme GR-2 Unió Excta. Sabadell 937 258 712 
Dies 12-13 Travessa Montserrat-Reus Club Futbol Reddis www.secfreddis.org 100 

Sortida de natura: Castell de Montgrí Corda da, Associació Ex cta. 935019801 
i Cales de L'Estartit www .cordada.org 

Dia 13 Excursió Montcada-Collserola El Cim, Centre Ex.Montcada 609324267 
Excursió Sant Martí de Centelles Comissió Sant Antoni Abat 93 849 47 39 
Ascensió al Pie de la Gallina Pelada Club Excta.Pirenaic 933024239 
Rutes guiades Palau Robert:Pujada a Unió Excta.de Catalunya Tortosa 
les Roques de Benet (Terra Alta) www.uectortosa.org 977 44 32 71 
Caminada Popular de Collserola Club Muntanyenc 1 'Hospitalet 933386125 13 
Marxa "Xino-Xano" Club Excta.Llorenya 937140032 15 
Caminada Popular de primavera Club Excta.Sant Viceny 689781491 15 
Caminada Popular Vila del Vendrell La Lira Vendrellenca wwwgmlira.com 12 
Caminada Popular Ripollet-Montserrat Centre Excta.Ripollet ceripollet@feec.org 46 
Caminada per camins i corriols Ass.Esp.Grup Excta.Bell Matí 972831289 
Senderisme Pas a Pas: Bergueda Club Muntanyenc St. Cugat 936 750 568 
Senderisme GR-83: Les Planes-Olot Centre Excta.Sant Celoni 938 675 213 23 
Senderisme Solsona-Coll de Jou Unió Excta.Catalunya d'Horta 933583740 19 

Dia 14 Ra1d Serra del Mestral Centre Excta.Serres del Mestral 
Dia 17 Senderisme suau: Agulles i Frares Encantats Cardada, Associació Ex cta. 935019801 
U!a 1\1 :senaensme suau: :santuan Lorreaor LOrOaOa, ASSOCiaCIO txcta. \IJ)UI\I~UI 

i Riera de Canyamars www .cordada.org 
Dia 20 Marxa "Pels Camins deis Matxos" C. E. Torelló www.centreexcursionistatorello.com 61 

Marxa de Sants U. Excta. Catalunya Sants 933 325 494 
D1a 26 Sendensme Ruta del Císter Agrup. Excta. Catalunya 93 302 45 29 
Dies 26-27 Raid Garraf Agrup.Excta.Talaia 938931257 
lJJa L./ Marxa Kmdoms-La Mola-Kmdoms Centre Ext. Kmdomencs Amau Paolomar 

www.cerap.net 977 76 80 60 53 
Marxa de Regularitat i Orientació de Ripoll Club Excta.Ripoll 972 700 540 

lJJa 1.\1 Easy Ka1d :sant cugat Club Muntanyenc sant cugat 
.. Per a mes mformacw sobre aquestes sortldes 1 d altres, dinglU·vos a la web de la FECC: www.feec.org. 

-Aiimentació Natural 
'onsulta de naturópata 

assatges terapeutics 
' de treball corpora 



PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 
Abril Activitat Més informació a: 

6, diumenge Projecte Rius Grup Familiar 
6, diumenge Els pins amagats del sot del Guix Grup Anar-hi Anant 
6, diumenge Dels Romans al Romanic, 12a etapa Grup de Senders 
11, divendres Reunió controls «Ruta de les Ermites» Noticiari del Centre 
12, dissabte Itinerari de Natura, Castellar-Sant Feliu Grup Natura 
12 i 13 Tuc de Balaguera Grup Les Dues Traces 
13, diumenge Vall de Sau - Collsacabra (XVII) Grup de Muntanya 
13, diumenge Matagalls des del coll Formic Grup Anar-hi Anant 
13, diumenge Netejada Popular Noticiari del Centre 
20, diumenge Ruta de les Ermites VII Noticiari del Centre 
23, dimecres Presentació llibre d'Óscar Masó Noticiari del Centre 
26 i 27 Pie de Cotiella Grup Les Dues Traces 
27, diumenge Carenejant pel Puig Madrona Grup Familiar 
27, diumenge Camí ramader del Penedes, 4a etapa Grup de Muntanya 
4 de maig Matinals per Montserrat (X) Grup de Muntanya 
24 i 25 maig Campament d'Azimut Noticiari del Centre 

ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES D'ABRIL 

GRUP FAMILIAR 
• Dia 6: Projecte Rius. Matinal, cal portar esmorzar i aigua. Sortida del local 

del Centre a 2/4 de 9. Desplar;ament en cotxes particulars fins les Arenes. Analit
zarem l'estat del riu, farem el control del tras apadrinat del Riu Ripoll i esmorza
rem. Col -laborem amb el Departament de Medí Ambient en les tasques de recer
ca. Vocal: Rosa Gilí, telefon 93 714 83 48 

• Dia 20: CoHaboració a les tasques de control i avitualla.ments de la 
prova de resistencia per muntanya Ruta de les Ermites (VII edició). Orga
nitza: Centre Excursionista de Castellar 

• Dia 27: Carenejant pel Puig Madrona. Itinerari circular de tot un matí 
pel sector nord-occidental de la serra. En aquesta area hi ha algune de les pine
des més ben conservades de la serra. Un dels atractius principals del recorregut 
són els excel-lents miradors que trobarem quan passem per les serre d'en Rabas
sa i de can Julia. Des del Puig Madrona, si el dia és clar, podrem distingir la pre
sencia dels Pirineus com a teló de fans . L'ermita preromanica de la alut, situada 
als peus del Puig Madrona, acuradament restaurada i ben conservada, representa 
el millar romanic de la serra. El recorregut total és d'uns 15,82 km. Té un desni
vell de 300 m amb una dificultat mitjana degut a algun tram que remunta de va
lent. La sortida, sera a les 8:00 del local del Centre. Avancem una mica l'hora, dones, 
ens hem de desplar;ar fins a Molins de Rei en cotxes particulars. S'ha de portat 
l'esmorzar i beguda, com sempre. Vocals: Anna Sola i Manel Corral, TI. 93 714 44 79. 

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



GRUP DE MUNTANYA 
• Dia 13: Cicle de sortides matinals a la vall de Sau- Collsacabra (XVII). 

Itinerari: Cantonigrós, font dels Enamorats, coll Sesviles, torrent de la Cau, ermi
ta de Sant Corneli (d'origen romanic i amb comunidor), dolmen, mirador, torrent 
de la font de la Vena, collet de les Graus, coll Sesviles, font dels Enamorats. Ca
minada per pistes a ['ermita, el dolmen i el mirador de Sant Corneli, un dels ra
cons més bells del Collsacabra, passant enmig de bascas d'arbres caducifolis i de 
grans prats i camps. Sortida a les 7 del matí, en punt, de davant del local del 
Centre. Despla¡;ament en vehicles particulars. Retorn previst a Castellar: a les 2 
de la tarda. Vocal: Baldomer Parera, telefons 93 714 26 76 i 93 714 54 53. 

• Dia 20: CoHaboració a les tasques de control i avituallaments de la 
prova de resistencia per muntanya Ruta de les Ermites (VII edició). Orga
nitza: Centre Excursionista de Castellar 

• Dia 27: Travessa pel camí ramader del Penedes (4a etapa) - De Sant 
Pau de Pinós a Santa Maria de Lluca. Itinerari: Sant Pau de Pinós (770 m), la 
Costa de la Cavalleria (680 m), la Serra dels Degollats (720 m), les Canals de 
Riambau (740 m), coll de la Llosa (730 m), Pedra Dreta de Llu¡;a (740 m), Casa Nova 
del Grau (750 m), coll de la Plana (801 m), el Vilaró (760 m), Santa Maria de Llu¡;a 
(736 m). Distancia total de l'etapa: 16,9 km. Rores efectives de camí: 4 hores i 11 
minuts. Desnivells: ascendents, 156 m. Descendents, 190 m. Velocitat mitjana de 
l'etapa: 4.037 metreslhora. Cal portar esmorzar, hipoteticament, dinar (?) i beguda 
suficient per a tota la jornada. En arribar a Llu¡;a es portara a terme la visita a 
l'antic monestir romanic de Santa Maria. En aquesta etapa, facultativament, hi ha 
l'opció de dinar en un restaurant. A mitjans d'abril, junt amb la carta on, cada mes, 
es recorda als participants a la travessa la celebració de la propera etapa de la 
ruta, es donaran els detalls per tal de poder confeccionar el llistat de les perso
nes que, de forma voluntaria, vulguin inscriure's al dinar col1ectiu. Sortida: a dos 
quarts de set del matí, en punt, de la rotonda de la ronda de Llevant, enfront de 
la piscina coberta. El retorn a Castellar es fara en autocar i l'hora d'arribada a la 
nostra vila sera a l'entorn de les sis de la tarda. Per a assistir a les etapes d'aquesta 
ruta cal primer formalitzar la inscripció i disposar de la targeta de l'asseguran¡;a 
d'accident. Vocals: Joan Estalrich, Vicen¡; Portell, Vicen¡; Soto i Jaume Torrens, 
telefons: 93 714 73 05 i 93 714 55 42. 

• Dia 4 de maig: Cicle d'excursions matinals per Montserrat (X). Itine
rari: Monestir de Montserrat (706 m) , els Degotalls, canal del pou del Gat, camí 
de l'Arrel, pla de la Trinitat (950 m), pas dels Flautats (1.097 m), serra de les Lluer
nes (1.022 m), coll de Sant Salvador, Ascensió (facultativa) al cim de Sant Salva
dor i de la Trompa de l'Elefant (1.152 m) , ermita de Sant Salvador, ermita de Sant 
Benet (958 m), pas dels Francesas i monestir de Montserrat. Aquesta ruta, que 
recorre bona part de la regió anomenada Tebaida, presenta diversos indrets on tro
barem el trajecte preuiament equipat i també haurem de superar algun pas on sera 
conuenient esmerrar-hi una certa precaució. Tot i que caldra transitar per algunes 
canals forra costarudes, no es tracta d'un itinerari especialment difícil. Malgrat 
aixó, tenint en compte les seues característiques, podem auanrar que aquest recor
regut no és massa recomanable per a les persones que pateixen de uertigen. Cal 
advertir que en el cas de que la pluja intensa afecti la serralada la jorna
da precedent, és a dir, en el decurs del dissabte dia 3, la sortida quedara 
automaticament ajornada. Sortida: a les 7 del matí, en punt, de davant del lo
cal del Centre. Despla¡;ament en cotxes particulars. Rores efectives de camí: 4 
(apr.). Retorn previst a Castellar: a les dues de la tarda. Vocal: Jaume Torrens, 
telefon 93 714 55 42. 



SURT A LA LLUM EL LLIBRE "DESCOBRINT LA CASTELLASSA DE CAN 
TORRAS l ELS SEUS VOLTANTS": 

Amb aquestes ratlles us faré cinc centims del llibre que he dedicat a la majes
tuosa Castellassa de can Torras, una de les més espectaculars roques del massís de 
Sant Llorenc; del Munt i, sens cap mena de dubte, la més admirada i estimada pels 
excursionistes i escaladors castellarencs. Un fet que he pogut constatar, amb gran 
satisfacció, durant la confecció d'aquest treball. 

Tot plegat, aquest llibre suposa la materialització de la meva relació amb el mas
sís de Sant Llorenc; del Munt, un meravellós espai natural on, des de ben petit, he 
realitzat incomptables sortides bo i descobrint infinitat de racons encisadors. Fa poc més 
de dos anys, una lesió em va esperonar a escriure de forma seriosa per tal de poder 
transmetre la meva afecció i coneixements més enlla de la colla habitual d'amics. 
Així va ser com la Castellassa va atraure la meva atenció i a ella li vaig dedicar, 
merescudament, aquest esforc; que des de sempre m'havia fet il-lusió d'esmerc;ar. 

D'aquesta forma, vaig comenc;ar a buscar informació, a coneixer gent, a visitar 
institucions, museus, centres excursionistes, etc ... sempre aprofitant el poc temps 
que sovint disposava. També vaig recórrer molts camins i vies d'escalada, visitant 
la totalitat dels avenes i coves descoberts als voltants de la Castellassa, així com els 
arbres destacats, les fonts, etc .. Una tasca que m'ha permes conviure amb persones 
lligades amb forc;a i estimació a les carenes, sots i cingleres d'aquesta salvatge i poc 
visitada regió del Pare Natural de Sant Llorenc; del Munt i l'Obac. 

Una porció important de la col-laboració l'he rebuda del Centre Excursionista de 
Castellar del Valles, i de primera ma de part del seu president, en Fran Gómez, digne 
representant d'un estol de ferms muntanyencs que tenen coma ideal de la seva afició 
la muntanya de Sant Lloren<; del Munt i, especialment, la Castellassa. En aquest 
sentit, he de destacar el colpidor testimoni de l'Enric Comellas, co-fundador de la 
SEAC i fervent enamorat de la Castellassa des de ben petit. Aquest borne, quan li 
quedaven poques setmanes de vida, es va prestar a ajudar-me fent un esforc; de su
peració inigualable que em va donar anims definitius a tirar endavant l'obra, per tal 
de poder retre-li homenatge i a moltes altres persones, dones i bornes, que han apor
tat la seva il ·lusió i suor exercint la lloable tasca d'incentivar a tothom !'incondicio
nal respecte i estimació per Sant Llorenc; i la Castellassa. Han estat, en definitiva, 
persones de Terrassa, Sabadell, Matadepera, Sant Llorenc; Savall, Barcelona, Sant 
Cugat, etc ... i sobretot de Castellar, les que m'han donat l'impuls necessari per no 
abandonar el projecte d'escriure aquest llibre. 

Vull fer esment, d'entre molts altres socis castellarencs, d'en Gonc;al López i en 
Josep Llinares, en Jaume Torrens, en Pere Cardona, l'Albert Antonell, en Marcel 
Germa, en Josep Sors, el Martí i el Jaume Llobet, els Amics de l'Ermita de les Are
nes (en Joan Ma Castells i la Rosa, l'Elvira Soley, etc ... ), en Josep Ma Torras i l"Anna 
Ma Palleja i en Joaquim Castany. Tots vosaltres, d'alguna manera o altra m'heu de
mostrat la vostra emoció i passió envers la muntanya que us observa, majestuosa i 
atractiva, a tocar de les vostres llars. Jo puc dir que li heu estat fidels sense defallir! 

Tota la meva intensa relació amb els castellarencs i també amb altres persones i 
institucions de les poblacions dels voltants ha contribui:t a fer sortir a la llum aquest 
llibre, que ha comptat també ambla col-laboració de la Unió Excursionista de Saba
dell, emmarcada dins de la celebració del centenari de l'excursionisme a Sabadell. 

Basicament, el llibre us ofereix un seguit d'itineraris excursionistes que us des
cobriran els racons més atractius del vessant de la Mola que envolta la Castellassa, 
a més d'aportar un recull de les vies d'escalada de la Castellassa, amb les dades 
historiques dels seus protagonistes i adjuntant les vies de les roques dels voltants . 

La prolífica tasca que he endegat donara peu a que surtí més endavant un segon vo
lum, dedicat més monograficament a la Castellassa i curull d'anecdotes, dades histo
riques i manifestacions artístiques, les quals han begut de la inspiració pura i natural 
que des de fa segles transmet la figura inconfusible de la Castellassa de can Torras. 

Osear Masó Garcia, Sabadell, 10-03-2008 



U s convide m a la presentació delllibre: 

''Descobrint la Castellassa d can Torras i els seus voltants'' 

Autor: 

Osear Masó i Garcia 
(soci del C.E. de Castellar) 

Data: 

• 12 itineraris 
excursionistas. 

• Fonts. 

• Arbres 
monumentals. 

• Escaladas. 

La presentació delllibre tindra lloc el dia 23 d'abril (Sant Jordi) a2/4 de 8 del vespre (19:30 h), 

a la Salad' Actes del Centre Excursionista de Castellar del Valles (CEC), c/Colom, s/n (Ateneu). 

PROGRAMA DE LA PRESENT ACIÓ: 

- Parlaments. 

- Projecció d'un audiovisual sobre elllibre, presentat pel seu autor, Osear Masó i Garcia. 

- Projecció del curtmetratge «Visions d'una emocionant davallada de les Castellasses», filmada l'any 1931 pel Sr. Agustí Fabra i 
Bofill, de Terrassa. 

- Venda i signatura d'exemplars. 



GRUP ANAR-HI ANANT 
• Dia 6: Excursió matinal «Els pins amagats del sot del Guix» (El Valles 

Occidental). Sortida: a les 8 del matí del nostre local social. Despla9ament: en cot
xes particulars. Hores de camí: tres aproximadament. Vocals: Pere Cardona 
(carmevica@hotmail.com) i Josep Maria Biosca (josepmbiosca@hotmail.com), tele
fons 93 714 80 47 i 93 714 62 63. 

• Dia 13: Excursió matinal al Matagalls des del coll Formic.(El Valles 
Oriental!Osona). Sortida: a les 8 del matí del local social. Despla9ament: en cot
xes particulars fins a coll Formic. Hores de camí: tres i mitja aproximadament. 
Vocals: Ricard Canturri. (canturri.iserte@hotmail.com) i Guillem Díaz (diaz
mas@hotmail.com), telefons 93 714 25 54 i 93 714 82 95. 

• Dia 20: CoHaboració a les tasques de control i avituallaments de la 
prova de resistencia per muntanya Les Ermites (VII edició). Organitza: Cen
tre Excursionista de Castellar 

GRUP DE SENDERS 
• Dia 6: Dels Romans al Romimic, 12a etapa: l'Espunyola - pont de Lli

nars (24,2 km). ltinerari: L'Espunyola (805m), Els Sants Metges (870 m), Barranc 
del salt del Sallent (1.145 m), Capolat (1.265 m), Malpas de Runers (1.435 m) , 
Taravil (1.290 m), Sant Lleir de Vall d'Ora (790 m), Visita a Sant Pere de Grau 
d'Escales, Mirador de Sant Pere (935 m) i Pont de Llinars (895 m). Sortida a les 7 
del matí de la ronda de Llevant, davant la piscina coberta. Cal portar esmorzar, 
dinar i sobretot beguda suficient. Vocals: Begoña Basterretxea, telefon 93 717 33 48 
i Carme Lleixa, telefon 93 714 86 94 . 

GRUP NATURA 
• Dia 12: ltinerari de Natura, Castellar-Sant Feliu. Sortida: 8 del matí del 

local del CEC. Retorn a la 1 del migdia. Al final de la sortida els participants po
dran enviar les seves millors fotografies de flora , fauna i paisatge. De les quals es 
seleccionaran algunes per iniciar un racó-exposició permanent que s'actualitzara 
mensualment. Als participants a la sortida se'ls enviara per correu electronic el 
redactat de fltinerari de Natura. Vocals: Marc Fabregat i Marta Busquets, telefons 
676233103 i 655621642 marc_fabregat@hotmail.com i martabusquetstorras@yahoo.es 

ESPLAI SARGANTANA 
Salut Sargantanes! 

~ 
Ohh! Abril, abril, el mes de les floretes, dels camps 

•• verds, de la Heidi saltant per aquests camps verds ... Dones 
~ ' ·· ' ' que sapigueu que el sargantana esta exempt de tot aixo pero 

seguirem fent esplai amb normalitat tots els dissabtes d'abril 
de 4'30 a 7'30 i per als joves el divendres a la nit a partir de les 10,30!!! 

Posdata namber guan: Si algú té suggeriments per tornar l'esplai a una este
tica semblant a l'anteriorment comentada, dones, endavant pero que sapigueu que 
haureu de superar l'oposició verbal de monitors i nens o en el seu defecte enfron
tar-vos a un deis monitors a un duel amb moniato cuit en ma! Dones, com que aixo ja 
ha passat i el monitor va perdre vam anar de colonies al llac de Banyoles, a la casa 
de colonies Can Fluixa, plena dels paisatges que abans hem comentat. La historia 
que vam fer va estar relacionada ambla coneguda serie de televisió Heidi! Vam rea
litzar moltes activitats pels voltants i a dins el conegut llac on com diu la can9ó habita 
el monstre de Banyoles. Una de les activitats va anar lligada al voltant de la figura 
del monstre i tots ens vam posar ulleres per capbu9ar-nos alllac i el vam poder veure 
nedant per alla dins. L'excursió va anar molt lligada a la tematica de les colonies i 
vam poder veure grans prats plens de floretes grogues i margarides llampants. Fins 
hi tot vam aconseguir que una delegació de la serie, entre ells Heidi i Clara ens 
passessin a veure per la casa de colonies. Va ser tot prou enriquidor per a tots. 

J 



Posdata namber chú: Aquesta carta fou escrita 4 dies abans de les colonies 
de setmana santa! 

Posdata namber tri: El dia 23 d'abril (dia de la Castanyada) els nois del 
Projecte UOUA (Un Orfe Un Amic) vendran roses en algun punt estrategic del poble 
(ja se sap, després que l'equip de monitors fem un acurat estudi de mercat i des
envolupem les més sofisticades tecniques del m:hqueting). Els diners serviran per 
financ;ar les colonies de l'esplai a nois de la casa d'acollida de Can Busquets de 
Terrassa, com ja hem fet durant les dues últimes colonies d'estiu i amb uns resul
tats positius positius positius! 

GRUP DE FOTOGRAFIA 
El dia 28 del mes de marc; es va acabar el termini per presentar les fotogra

fíes del primer trimestre del 23e concurs Anual de Fotografía en color en convo
catories trimestrals. Dins la primera quinzena d'aquest mes es fara el veredicte a 
carrec de membres del departament de fotografía de les Agrupacions Narcís Giralt 
de Sabadell. 

El tema d'aquest primer trimestre és LLIURE i aprofitem per recordar-te 
els temes dels altres trimestres: el segon BARRETS 1 GORRES, el tercer MÚ
SICA i el quart com ja és habitual el SALÓ de MUNTANYA. Esperem la teva 
participació i si tens algun amic que vulgui participar, convida'l a fer-ho . Per qual
sevol dubte que tinguis, truca'ns, Lluís 937144460 o Guillem 937148295. 

Aprofitem per felicitar als guanyadors del concurs de fotografía de la 12a 
Setmana Verda organitzat per l'Ajuntament, Elvira Guardia, Isabel Machi Francesc 
Deu, tots tres habituals participants del Centre Excursionista, moltes felicitats. 

GRUP LES DUES TRACES. Esquí de muntanya al teu abast 
• Dia 12 i 13: Tuc de Balaguera 2.757m (Vall d'Aran) . Per ref. Colomers. 

Dificultat ** 
• Dies 26 i 27: Pie de Cotiella 2.915m. Per Saravillo (Sobrarbe). Dificultat ***. 
Els interessats adreceu-vos a Pere Estapé, telefon 626 539 661. 

NOTICIARI DEL CENTRE 
Netejada Popular 

Punt de trabada: diumenge 13 d'abril a les 8 a l'Era d'en Petasques .. 
Zones a netejar: senders per on passara la caminada popular d'enguany. 
Que cal portar: guants, tisores de podar o altres estris, esmorzar i aigua, 

i moltes ganes de treballar! 
Organitzen: SERNA, Bombers Voluntaris, CEC, ADF, Societat Castella

renca i l'Ajuntament de Castellar del Valles. 

Ruta de les Ermites 
El proper diumenge 20 d'abril, es portara a terme, !'habitual prava ex

cursionista de resistencia per muntanya, en la seva setena edició. Volem des 
d'aquestes pagines invitar-vos a participar i gaudir d'un bonic itinerari per les 
Ermites del nostre entorn. 

També voldríem recordar a tates les persones que d'una manera o altra 
el passat 18 de gener, a la primera reunió, van agafar alguna responsabilitat 
dintre de l'organització, que el proper dia 11 d'abril a les 22:15h es fara la 
darrera reunió per acabar de concretar i solucionar problemes d'última hora. 

Presentació del llibre 
«DESCOBRINT LA CASTELLASSA DE CAN TORRAS I ELS SEUS 

VOLTANTS» 



La presentació del llibre tindra lloc el dia 23 d'abril (Sant Jordi) a 2/4 
de 8 del vespre (19:30 h), a la Sala d'Actes del Centre Excursionista de 
Castellar del Valles (CEC), c/Colom, s/n (Ateneu). Programa de la presentació: 

-Parlaments. 
-Projecció d'un audiovisual sobre el llibre, presentat pel seu autor, 

Osear Masó i Garcia. 
-Projecció del curtmetratge «Visions d'una emocionant davallada de 

les Castellasses», filmada l'any 1931 pel Sr. Agustí Fabra i Bofill, de Terrassa. 
-Venda i signatura d'exemplars. Us esperem a tots. 

Campament d'Azimut 
Aquest any el campament es realitzara al paratge d'Erols, prop de la 

Pobla de Lillet i Castellar de N'hug, els dies 24 i 25 de maig (encara queda 
temps), pero podeu reservar aquestes dates i venir a passar un bon cap de set
mana. El preu sera de 16 euros pels socis i de 20 euros pels no so
cis, el preu inclou el viatge d'anada i tornada en autocar, l'asseguranc;a, l'es
morzar i el dinar del diumenge. 

Al proper butlletí donarem més informació, referent a l'hora i lloc de sor
tida i activitats que realitzarem al campament. Podeu fer la inscripció els di
mecres de 19h a 21h i els divendres de 22h a 23,30h, fins el dia 16 de maig 

Reformes al Local 
Tal com es va informar a l'assemblea anual de socis, les reformes del lo

cal han comenc;at, el primer ha estat la porta principal i la fac;ana, tota d'alu
mini negre i vidre. 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DEL MES DE FEBRER 

ESPELEOLOGIA. AVENC D'ESTELES (-31m). Dia 2 
Situat al terme municipal de Subirats, al massís de l'Ordal. Té un únic 

pou d'uns -18m. aproximadament, i 
la resta es fa a peu per una rampa 
plena de pedres. Cavitat amb molt 
poques formacions, pero les que hi 
ha són realment curioses com les de 
la foto . Cavitat realitzada per: J. 
Navarro i M. Mañosa. 

AVENC MORGAN 1 COMAS 
(-30m., 57m). Dia 12 

Situat al terme municipal de 
Sitges (Garraf). Deixem el cotxe a 
l'aparcament del centre d'interpre
tació del Pare a la casa de la Pleta. 
L'accés des de la casa és d'uns 10 

minuts. La cavitat esta situada al mig del barranc que hi ha davant la Pleta. 
L'entrada és estreta, pero passats els primers 3 metres el pou ja es fa més am
ple. Té un únic pou amb tres reinstal1acions. Quan arribem al fons, passem per 
una petita gatera que ens condueix a la part final de la cavitat. S'ha d'anar amb 
compte amb les arestes que hi ha a les parets perque poden arribar a tallar. 
Cavitat realitzada per: J. Navarro, M. Mañosa, J. Navazo i J. A. Rodríguez. 



CLINICA DENTAL,... 

OEL CENrr:lE "' 

Sala Boadella, 11, baixos 
Teléfon i fax 93 747 45 90 
CASTELLAR DEL VALLES 

Rambla Josep Tarradelles 
08400 Granollers 
Tel. 938 613 404 

TALLER VILACLARA S. A. 

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 51 91 - 93 714 24 38 
Fax 93 714 86 52- CASTELLAR DEL VALLES 

MASTER 
• •CADENA 

JOAN ANTÓN JUÁREZ ELECTROOOMEsnCS 
Servei Técnic propi 
Catalunya, 90 
08211 Castellar del Valles (Barcelona) 
Tels. 93 714 62 75 - 93 715 98 58 
E-mail : jajuarez@juarez.com.es 
www.juarez.com.es 

fHCOFRATS 
i FfRRALLA TS 
CAST-ELLAR 

CARLOS DIAZ DIAZ 
Enginyer Técnic d'Obres Públiques 

Col. 14.126 

Tel. 616 944 003 

~'. 
PLAN~ 

• SERVE/ INTERFLORA , 

Pral de la Riba, 34 (playa de Catalunya) 
Tel. 93 714 40 62 

CASTELLAR DEL VALLES 

DESCOMPTES ESPECIALS 
PER ALS SOCIS DEL CENTRE 

00 
VERTIC 

Cra. de Barcelona, 80-82 
Tel. 93 745 03 69 
08205 SABADELL 

ESPORTS 

STOI' 
Cra. de Sentmenat, 78 

Tel. 937142874 
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RETO CIO 
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vinil de color 
impressió de vinil en quadricomia 
impressió de pancartes 
expositors /luminosos 
adhesius personalitzats 
cotxes, camions i motos 
estands per tires 

imatge corporativa DJSSfNV papereria personal 
catalegs 

pagines web 
presentacions 
marxandatge 

projectes a mida 

C/ Monteada, 17 Castellar del Valles Tel./Fax 93 714 46 67 

cop iste riaca ste 11 a r@tel efo n ica. net 
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