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Grup de SENDERS en les crestes de la serra de Tossals 



TENIM NOTÍCIA DE ... 
Data Excursió Organitza Km 

Dia 4 Cursa Mossos d'Esquadra-Sant Amand Grup Ex. Ripoll Tel. 972 700 540 
Dia 5 Caminada Popular de Sant Boi Centre Ex. St. Boí Tl. 93 630 91 28 

Raid Borges-Garrigues Centre Excta.Borges Blanques 
www. geocities.com/cexcursionista 

10-11-12 Jornada de Muntanya 2008: Els Ports Agru p. Excta .M un tan ya 
www.aemuntanva.cat 933 469 604 

Dies 10-11 Marxa Romanica Resistencia de Navas C.Ex. Navas www.totnavas.com/cen 80 
Día 11 Marató de Berga Ass. Esp. Mountain Runners 

www.mountainrunners.tandemesports.com del Bergueda 
Caminada Popular de l'Anoia Pujalt G. Lleure La Clau Tel. 93 805 05 61 
Camí deis Bons Homes Centre Excta.de Terrassa 

Tel: 937 886 906 21 
Dies 17-18 Marxa Gracia-Montserrat Unió Ex. de Catalunya de Gracia 

secretaria@uecgracia . ca t 57 
Marxa Montcada-Montserrat Centre Excta.El Cim 

Día 18 Cursa de Muntanya de Paüls Unió Excta.de Catalunya Tortosa 
Tel. 973 242 329 

Marxa de Regularitat de Campdevanol Grup.Excta. Campdevanol 
Tel. 972 73 00 03 

Día 24 Senderisme: Ruta del Cister Agrup. Ex. Catalunya www.aec.cat 
Día 25 Caminada matinal per Grup de Lleure La Clau 

la costa del Garraf Tel. 93 805 05 61 
Travessa del Montseny Taula de Joves Comtal 

Tel. 93 268 27 44 45 
Marxa d'Orientació Sant Joan U.Ex. Sant Joan de les Abadesses 
de les Abadesses Tel. 972 720 890 www. uesantjoan.com 
Camí dels Bons Homes C. Ex. Terrassa Tel. 937 886 906 18 

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

PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 
Maig 

4, diumenge 
4, diumenge 
11, diumenge 
16, divendres 
18, diumenge 
18, diumenge 
24, dissabte 
24 i 25 
24 i 25 
25, diumenge 
25, diumenge 
31 i 1 
1 de juny 
1 de juny 
4 de juny 
7 de juny 
8 de juny 
18-19-20 juliol 

Activitat 
Matinals per Montserrat (X) 
Dels Romans al Romanic, 13a etapa 
Pie Mortiers o Terrers 
El Valles més natural 
Sant Salvador de les Espases 
Pare d'animals de «Les Angles» 
6a Festa del Riu 
Pico de Marboré 
Campament d'Azimut 
Camí Ramader del Penedes, 5a etapa 
Trópic de Capricorn 
Aneto 
Aplec del Centre 
ltinerari per l'Alt Ripoll 
Reunió del Grup 
Excursió i sopar de fi de curs a Guanta 
Vall de Sau - Collsacabra (XVIII) 
Sortida fi de temporada 

Més inform ació a: 
Grup de Muntanya 
Grup de Senders 
Grup Les Dues Traces 
Noticiari del Centre 
Grup Familiar 
Grup Anar-hi Anant 
Noticiari del Centre 
Grup Les Dues Traces 
Noticiari del Centre 
Grup de Muntanya 
Noticiari del Centre 
Grup Les Dues Traces 
Pagines centrals 
Grup Natura 
Grup Natura 
Grup Anar-hi Anant 
Grup de Muntanya 
Grup Familiar 



ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES DE MAIG 

GRUP FAMILIAR 
• Dia 18: Sant Salvador de les Espases (413 m). Sortida matinal, marxa

rem en cotxes particulars a les 8,30 h dels locals del Centre, porteu esmorzar i 
aigua, sortida sense gaires complicacions, apta per a tothom. Vocal Fran, telefon 
660 39 62 15. 

• Dies 18, 19 i 20 de juliol: Sortida fi de temporada. Aquest any l'última 
sortida de la temporada la farem a la zona de la Batalla de l'Ebre, visitarem al
guns dels llocs més emblematics de la zona i coneixerem una mica més tots els 
fets que van passar en aquest lloc. Al proper butlletí (JUNY) la informació sera 
més concreta, pero podem avan9ar que el preu per persona que sigui soci del Centre 
sera de 35 euros (70 euros els dos dies), amb dues pensions completes. Pels no 
socis el preu sera de 40 euros (SO euros) . Estem intentant concertar una visita guia
da (no inclosa al preu) , ho confirmarem al proper butlletí. IMPORTANT: Sola
ment tenim 24 places a l'alberg, últim dia d'inscripció 20/6/08, les places 
s'adjudicaran al moment de fer la paga i senyal (mínim 50 % per persona). 
Els interessats podreu fer la inscripció els dimecres de 19 h a 21 h i els diven
dres de 22 h a 23.30 h. Vocal: Fran, telefon 660 39 62 15. 

GRUP DE MUNTANYA 
• Dia 4: Cicle d'excursions matinals per Montserrat (X). ltinerari: Mo

nestir de Montserrat (706 m) , els Degotalls, canal del pou del Gat, camí de l'Ar
rel, canal Plana, coll de la canal Plana (1.019 m), serra de les Lluernes, coll de 
Sant Salvador, Ascensió (facultativa) al cim de Sant Salvador i de la Trompa de 
l'Elefant (1.152 m), ermita de Sant Salvador, collet de la Trumfa, 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 en els 
quals haurem de superar algun pas on és convenient dedicar-hi una certa atenció. 
Tot i que caldra transitar per algunes canals for9a costarudes, no es tracta pas d'un 
recorregut complicat. El cim de Sant Salvador és el pie més alt d'aquesta bonica 
zona montserratina i un excel·lent mirador assequible sense gaire dificultat. En 
fer !'habitual prospecció previa del trajecte previst inicialment i comprovada la pre-

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

Natu r al 
naturópata 

-93 747 3019 



carietat que presenta avui el "camí" 
que enlla<;a directament el pla de la 
Trinitat amb la serra de les Lluernes, 
varem considerar prudent eliminar la 
pujada per la canal de la Momia i la 
seva continuació natural, que compor
ta haver de travessar el pas dels Flau
tats; un itinerari sens dubte amb 
l'al·licient de cosa nova i d'aventura, 
pero no apte per a tothom i que re
quereix esmer¡;ar molt de temps a 
l'hora de procurar garantir i assegu
rar la progressió d'un grup de perso
nes, relativament nombrós , per uns 

paratges una mica delicats, feréstecs i compromesos. Per aquest motiu, hem pen
sat assolir la serra de les Lluernes seguint la ruta normal que ofereix la canal 
Plana. Cal advertir que en el cas de que la pluja intensa afecti la serralada el dia 
precedent, és a dir, en el decurs del dissabte día 3, la ruta quedara automatica
ment ajornada. Sortida: a les 7 del matí, en punt, de davant del local del Centre. 
Desnivells: ascendents, 446 m. Descendents, 446 m. Despla¡;ament en cotxes parti
culars. Rores efectives de camí: 4 (apr.) Retorn previst a Castellar: a les dues de 
la tarda. Vocal: Jaume Torrens, tel. 93 714 55 42. 

• Dia 25: Travessa pel camí ramader del Penedes (5a etapa) - De San
ta Maria de Lluca a Sant Jaume de Frontanya. Itinerari: Santa Maria de Llu<;a 
(736 m), casa del Castell (800 m), Sant Vicen<; de Llu¡;a (888 m), castell de Llu¡;a, 
repla enfront de Vilacanina (820 m), coll de can Ravat (860 m) , Can Senalla, 
Tordelespa (819 m), pont de Roma (740 m), Cobert de Puigcercós (768 m), molí de 
Moreta, Sant Jaume de Frontanya (1.060 m). Distancia total de l'etapa: 21,6 km. 
Rores efectives de camí: 5 hores i 51 minuts. Desnivells: ascendents, 532 m Des
cendents, 208 m Velocitat mitjana de l'etapa: 3.684 metres/hora. Cal portar esmor
zar, dinar i beguda suficient per a tota la jornada. Sortida: a les sis del matí, en 
punt, de la rotonda de la ronda de Llevant, enfront de la piscina coberta. El re
torn a Castellar es fara en autocar i l'hora d'arribada a la nostra vila sera a l'en
torn de les set de la tarda. Per assistir a les sortides d'aquesta ruta cal primer 
formalitzar la inscripció i disposar de la targeta de l'asseguran<;a d'accident. Vo
cals: Joan Estalrich, Vicen<; Portell, Vicen<; Soto i Jaume Torrens, telefons: 
93 714 73 05 i 93 714 55 42. 

• Día 1 de juny: Assistimcia a la tradicional Missa en memoria dels ex
cursionistes castellarencs que ja no tenim entre nosaltres i a l'aplec del 
Centre. ltinerari: Castellar, torrent de Canyelles, serra de Pinós, Roques d'Aguilar, 
ermita de les Arenes. En acabar la celebració religiosa, iniciarem el retorn pas
sant per l'Illa, sot de la Carda, collet a la carena del Pujol, sot del Guix, mas Oli
vet i Sant Feliu del Racó. Sortida de davant del local del Centre a dos quarts de 
vuit del matí, en punt. Arribada a Castellar prevista a l'entorn de la 1 de la tar
da. Els companys que vulguin assistir a tots els actes de l'aplec i participar al 
tradicional dinar col-lectiu que es celebra a les Arenes, cal que adquireixin els 
tiquets pel dinar (consulteu pagines centrals) . Vocals: Joan Roura i Jaume Torrens, 
telefon: 93 714 55 42. 

• Dia 8 de juny: Cicle de sortides matinals a la vall de Sau - Collsacabra 
(XVIII). 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. Vo
cal: Baldomer Parera, telefons 93 714 26 76 i 93 714 54 53. 



GRUP ANAR-HI ANANT 
• Día 18: Excursió de tot el dia al Pare d'animals de "Les Angles". Es

pecialitzat en animals de la fauna pirinenca que viuen actualment a les munta
nyes dels voltants com els isards, les marmotes i les cabres, i dels que fa segles 
vivien als Pirineus, com el bisó, el ren, l'ós i el llop. Sortida: a les 7 del matí de la 
Pla<;a del Calissó en autocar. Preu: entre 15 i 20 euros pels socis i de 20 a 25 euros 
pels no socis segons les inscripcions, inclou el despla¡;ament en autocar i !'entra
da al pare. Itinerari: hi ha dos circuits dins el pare. El curt fa 1.500 metres i el 
llarg fa 3.500 metres, amb refugis fotografíes i arees de descans. Hem de dur el 
dinar per fer pic-nic dins el pare. Durada: ens hi estarem 3 hores per donar opor
tunitat a veure molts animals. Hem d'afinar la vista i ser pacients. Els amants de 
la fotografía tenen una oportunitat privilegiada. Inscripcions: heu d'enviar un e
mail a un dels vocals per a reservar pla¡;a a !'autocar, o bé telefonar-lo, si pot ser 
abans de 1'11 de maig. Vocals: Xavier Almar x-almar@telefonica .net 93 714 86 99 i 
Merce Martín mmggpsp@gmail.com 93 714 84 95 

• Dissabte dia 7 de juny : Excursió i sopar de fi de curs a Guanta. Hora 
i lloc de sortida: a les 6 de la tarda del local social. Despla¡;ament a peu. Itinera
ri: es fara una excursió d'unes 2'30 hores aproximadament «tot anar-hi anat» fins 
arribar a Guanta, en el restaurant del Castell de Guanta, on farem el sopar de fi 
de curs. Després del sopar continuarem l'excursió d'una hora més o menys, fins a 
Castellar. Preu del Sopar: 20 euros. Per reservar-te un lloc a la taula truca al 
93 714 82 95 Guillem i Carme o al 93 714 25 54 Ricard i Alícia, abans del dia 2 de 
juny. Per a la tornada a les fosques caldra portar una llanterna i moltes ganes de 
passar-ho bé. Nota: Si algú vol venir al sopar sense fer l'excursió, pot anar-hi en 
cotxe . 

GRUP DE SENDERS 
• Dia 4: Dels Romans al Romimic, 13a etapa. Pont de Llinars-Sant Lloren<; 

de Morunys. Recorregut de 19,5 km, 5h aproximadament. Sortida a les 7 del matí 
de la ronda de Llevant, davant la piscina coberta. Cal portar esmorzar, dinar i 
beguda suficient. Vocals: Begoña Basterretxea, telefon 93 717 33 48 i Carme Llei
xa, telefon 93 714 86 94 

GRUP NATURA 
• Día 1 de juny: Itinerari per l'Alt Ripoll. Sortida a les 8 del matí de l'IES 

Castellar amb cotxe. Arribada a l'Ermita de Les Arenes abans de les dues del 
migdia per participar a l'Aplec del Centre. Els que vulguin quedar-se a dinar hau
ran de recollir el tiquet segons la informació publicada de l'Aplec. Vocals: Marta 
Busquets i Francesc Deu, telefons. 93 714 79 41 i 93 714 58 70 fam10@telepolis.com, 
martabusquetstorras@yahoo.es. 

• Dia 4 de juny: Reunió Grup Natura. Avaluació de les sortides portades a 
terme i programació de noves activitats. A les 19 hores. 

ESPLAI SARGANTANA 
Esteu davant de l'última carta que parlara de dies d'esplai durant el curs 

07/08, el lOe curs de l'esplai sargantana. Per tant el millor que podeu fer és no 
faltar a totes les activitats «molones» i «chachis» que tenim preparades pels nois i 
noies més «molons» i «chachis» de Castellar. Coooomencem l'agenda del mes de maig: 

• Abans, pero, homenatge al gran domador de feres Eugeni: Va un home a 
l'oftalmoleg (metge de la vista) i el fan seure davant de les típiques lletres que ha 
de dir. El metge li diu que digui la primera lletra: 

Pacient: l'A. Doctor: n'esta segur? Miri bé! Pacient: l'A. Doctor: va si us plau, 



• 

faci un esfor<; i miri bé la lletra. Pacient: l'A! Doctor: va, faci ~ 

L'A! (el doctor s'acosta una mica i s'ho mira bé .. ) Doctor: ~ g (
' ol r.,o, do minrr-la bé, no éa tan difiól ai ua plau. Paóonto .,.: 

Ostres! Dones és veritat! ~ B 
JAJAJAJA! És el metge el que no veu bé i no el pacient! JAJAJA! '\ •• 

o.,s ..... 

• Ara sí l'agenda de maig: 
-Dissabte 3: Excursió al Puig de la Creu!!! Primera excursió de l'any! Sorti

rem a les 10'30 de sobre el nou mercat en direcció al cim!!! 
- Dissabte 10: Esplai del Paraguai del de sempre, a partir de les 4'30 a l'es

plai!!! 
-Dissabte 17: Esplai de l'Uruguai, a partir de les 4'30 a l'esplai!!! 
-Dissabte 24: NO hi haura esplai. Aquest cap de setmana es dura a terme 

l'Azimut. Trobareu més informació al butlletí. 
-Dissabte 31: ÚLTIM DIA D'ESPLAI!!! Es cantara l'hora dels adéus i tot allo 

que es pressuposa d'un dia de final de curs!!! 

Una activitat que també es fara amb el grup de joves (de 14 anys en enda
vant) pero que encara no té data fixa és la de paintball a Can Juliana! Així que 
joves ja sabeu, esteu preparats per a ser mobilitzats en qualsevol moment per a 
fer un paintball! 

• Extra extra! lnformació dels CAMP AMENTS D'ESTIU 08! Com no podía ser 
d'una altra manera aquest estiu farem unes colonies d'estiu, pero no seran gens 
convencionals, tindran a veure amb el que diríem "home no civilitzat", és a dir 
molts dels nois i noies que vingueu no haureu de fer cap esfor<; per seguir la his
toria ... No home no que sou tots molt civilitzats i bons jans ... (Podríem resumir 
l'estetica de les colonies en fulles de parra, ossos i cavernes!) Ara la informació 
dels calerons i tot plegat .. tatatxan! 

Lloc: Campament "Els Oms", al Montseny. Dies: Del 20 al 27 de juliol (de 
diumenge a· diumenge). Preinscripció: 10 euros. Des del 26 d'abril fins al 25 de 
maig en horari d'esplai. Inscripció: Del 7 de juny al 28 de juny, els dijous de 19h 
a 21h i els diumenges de 19 a 21 h. El dia 28 de juny es fara la reunió de pares al 
local de l'esplai a les 18h i es tancaran les inscripcions. Preu: 180 euros per socis 
del C.E.C. En cas de no ser soci caldra pagar 15 euros de més. Edats: Grup de 
petits: 4-6 anys. Grup de mitjans: 7-9 anys. Grup de grans: 10-13 anys. 

Esperem la vostra assistencia als campaments! Per acabar una d'en Lluís 
Llach: L'avi Siset en parlava de bon matí al portal... 

GRUP DE FOTOGRAFIA 
El passat 15 d'abril es van reunir membres del Departament de fotografía 

de les Agrupacions Narcís Giralt de Sabadell per tal de formar jurat i emetre el 
veredicte del primer trimestre del concurs anual, tema lliure. El resultat va ser 
el següent: 

CLAS. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

NOM I COGNOMS 
JAUME MUNTADA 
LLUIS LATORRE 
CARME MAS 
CARME CORONADO 
ELVIRA GUARDIA 
PERE FITÉ 
MARIA MARÍN 
GUILLEM DÍAZ 

FOTO 1 
22 
20 
21 
21 
19 
20 
18 
19 

FOTO 2 
21 
20 
18 
16 
17 
15 
17 
15 

TOTAL 
43 
40 
39 
37 
36 
35 
35 
34 



9 JORDI GARCIA COLL 17 
10 MONTSE PRATS 19 
11 MANEL BERNAL 18 
12 JOAQUIM FONT 17 
13 FRANCISCO MORALES 17 
14 CARME VIDAL 17 
15 ISABEL MACH 18 
16 JORDI SERRA 18 
17 FRANCESC DEU 16 
18 MARC PLANELLS 18 
19 MONTSERRAT POL 15 
20 CARLES MOTA 14 
21 CARMEN CAMPOS 14 

Fotografía guanyadora primer trimestre: 
Deja vú del totxo, de Jaume Muntada 

17 34 
14 33 
15 33 
16 33 
16 33 
16 33 
14 32 
14 32 
16 32 
13 31 
14 29 
14 28 
13 27 

Les fotografies del pri
mer trimestre estaran exposa
des aquest mes de maig al lo
cal social del CEC. Us invitem 
a veure l'exposició. 

Aquest mes comen<;ara 
un taller d'iniciació a la foto
grafia. Els dies són tots els di
mecres del mes de maig de les 
20,00h a 21 ,30h. al local del 
Centre Excursionista. El res
ponsable del taller és en 
Manel Bernal. Per a més infor
mació us podeu adre<;ar al 
Manel (677 579 706) o Lluís 
(686 492 902). 



Centre ~ursionista 
de Caste[far 

Benvolgut soci: 

IX APLEC DEL 
XII MISSA 

CENTRE 
A LES ARENES 

Em plau informar-te que 1'1 de juny, a !'ermita de la Mar· fe Déu de Les Arenes, celebrarem l'anyal Missa en sufragi i 
recordan~a deis socis i excursionistes castellarencs traspassat i posteriorment el IX Aplec del Centre. 

L' Aplec és la festa del Centre i pretén ser un día de sana convivencia per a tots. Inclou el lliurament de les plaques 
commemoratives deis 25 anys de soci i la medalla Memorial Simeó Caba als que en fan 50. 

PROGRAMA 
10 del matí 

11 del matí 

2 de la tarda 

Celebració de la miss a de campan ya davant de 1' ermita 

Tradicional plantada en els entorns, de l'arhre que el Centre ofrena a l'ermita 

Dinar de germanor de l' Aplec en el decurs del qual es lliuraran les plaques i 
medalles deis 25 i 50 anys de soci respectivament. 

ADQUISICIÓ DfLS DQUETS PEL DINAR 
- Tots els dimecres de 19 h a 21 h i els divendres de 22 h a 23,30 h del mes de maig, als locals del 

Centre 

- El preu individual del tiquet és de 12 euros pels socis adults i 15 euros pels no socis, els nens fins a 
12 anys socis 7 euros i cls no socis 1 O euros. 

- El dinar constara d'un pica-pica i paella d'arros, postres, pa, begudes i cafe. 

- El Centre i els Amics de 1' ermita de la M are de Déu de Les Arenes us desitgcn un bon Aplec. 

Us hi esperem! 

Signat Francesc Gómez - President 

Amb el recolzament de: 

mm 
Generalitat de Catalunya 
Departament de Cultura 

~ _ ~ Centre de Promoció de la Cultura 
Popular i Tradicional Catalana 

~' r Federació d'Entitats 
JI Excursionistes de Catalunya 
FEEC (Federació Catalana d'Aipinisme i Escalada) 



GRUP D'ESQUÍ 
Ja hem donat per acabada la tempo

rada d'esquí alpí, (pel que fa a l'esquí de 
muntanya encara es pot allargar una mica 
mé la seva practica degut a les últimes 
nevades caigudes als Pirineus). 

En una temporada que no «pintava» 
gaire bé, - tot i que una mica millar que 
!'anterior- , hem de dir que la neu ha anat 
de menys a més, i la meteorología ens ha 
deixat gaudir de valent, tant pel que fa a 
la qualitat de la neu com també pel clima, 
dones, en tates les sortides hem tingut dies 
esplfmdids amb atmosfera nítida i llumino
sa, amb un solet que trencava la fredor dels dies d'hivern, pero sense donar sen
sació de calor. Volem remarcar un any més la bona feina que fan els encarregats 
del manteniment de les pistes de VallNord, que a més de deixar l'estació ben ar
ranjada, han inaugurat un nou remuntador amb cadires de sis places, que evita 
moltes cues i aglomeracions, surt del peu de l'estació (els Fontanals 1.970m) i ar
riba en pocs minuts fins el Pie de Cubil, (punt més alt de la zona de Pal, a 2.358m). 

Per acabar d'arrodonir les sortides del Grup d'Esquí, varem organitzar una 
sortida «extra» a l'estació de Boi Taüll, i la veritat és que va ser com posar la ci
rereta al pastís: malta neu i de molt bona qualitat, un altre cop un dia fantastic i 
sense massa gent, i un munt de pales de neu verge esperant que hi anéssim a fer
hi «forapistes». 

Poder gaudir de les panoramiques que es divisen des del Puig Falcó (a 
2.751m), ja sigui mirant cap al massís de l'Aneto, o en direcció a la Vall Fosca, o 
vers la Vall d'Aran o ... en fi ; llavors, amb les retines dels ulls ben plenes d'imat
ges, iniciar un descens vertiginós per alguna de les pistes negres o vermelles que 
et menen de nou al peu de l'estació, (731m. de desnivell i 4.150m aprox. de llarga
da) , són moments per recordar i afirmar que aixo no té preu!!! 

Només ens resta dir-vos que enguany hi ha hagut 4 persones que han neces
sitat passar pel dispensari, sortosament cap d'elles amb lesions de gravetat i a 
hores d'ara ja estan totalment restablerts. 

Vocalia del Grup d'Esquí del CEC 

GRUP LES DUES TRACES. Esquí de muntanya al teu abast 
• Dia 11: Pie Mortiers o Terrers 2.605m (Capcir) Dificultat ** 
• Dies 24 i 25: Pico de Marboré 3.248m (Vall d'Ordesa). Pel Collado Gordo 

Dificultat *** 
• Dies 31 i 1 de juny: Aneto 3.404m (Alta Ribagon;a) . Per l'Espatlla d'Aneto 

Dificultat *** Els interessats adreceu-vos a Pere Estapé, telefon 626 539 661. 

NOTICIARI DEL CENTRE 
Aplec Centre Excursionista 

En aquest mateix butlletí (pagines centrals) trobareu tata la informació re
ferida al IX Aplec del Centre, tingueu en compte les dates d'inscripcions. Us hi 
esperem a tots. 

El Valles més natural- PROJECCIÓ DE FRANCESC MUNTADA 
Divendres, 16 de maig de 2008, a les 21:00 hores al Centre Exc. de Castellar 



Projecció de l'entorn natural del Valles Occidental a carrec del fotograf 
Francesc Muntada, que pretén endinsar-nos a coneixer els racons més inhospits 
de la nostra comarca. 

Organitza: Consell Comarcal del Valles Occidental, amb el suport de l'Ajun
tament de Castellar del Valles i el Centre Excursionista Castellar. 

6a Festa del Riu 
Dissabte, 24 de maig, de 10 a 13h a l'area d'esplai de Les Arenes. Esmorzar 

i tallers. A les 12h HHistóries d' Aigua» espectacle infantil de «La Tres ca i la 
Verdesca». Activitat patrocinada pel programa «Viu el Pare» de la Diputació de Bar
celona. Organitza: Ajuntament de Castellar del Valles 

Trópic de Capricorn: 'MADAGASCAR D'EXTREM A EXTREM' 
PROJECCIÓ DEL DR. JOAQUIM MONTORIOL. Diumenge, 25 de maig, a 

les 18.30h al Centre Excursionista de Castellar. Projecció geografica de l'illa de 
Madagascar, la cinquena més gran del món, que, situada a l'ocea índic, ofereix un 
ventall de paisatges que van del desert a la selva. Activitat patrocinada pel pro
grama "Viu el Pare" de la Diputació de Barcelona. Organitza: Ajuntament de Cas
tellar del Valles i el Centre Excursionista Castellar. 

Campament d'Azimut 
Aquest any el Campament d'Azimut, es fara al Refugi d'Erols, el dies 24 i 25 

de maig. Erols és un refugi que esta situat al pare Natural del Cadí Moixeró, des 
del Clot del Moro antiga fabrica de ciment de l'Asland i final del trajecte del fer
rocarril turístic de la Pobla de Lillet a Castellar de n'Hug, surt una pista a ma 
dreta que després de tres quilometres i mig ens porta a Erols, on hi ha el refugi. 
Cal portar sac de dormir i l'estoreta, i l'esmorzar, el dinar i el sopar del dissabte. 

Dissabte dia 24 de maig. Al matí a partir de les 10 recepció dels participants. 
Descoberta de l'entorn. Al migdia dinar. A la tarda activitat organitzada pel comi
te de marxes de la FEEC, amb una combinada de marxes. Al vespre sopar. Des
prés jocs de nit. A la nit ressopó dels monitors . 

Diumenge 25 de maig. Esmorzar. Excursions i itineraris. Al migdia dinar comu
nitari Després de dinar, comiat i retorn a casa. Aquesta trobada és un punt de con
tacte entre diferents grups infantils i joves. Veniu; nens, nenes, joves i monitors. 

La sortida sera el dia 24 de maig a les 9,30h de l'IES Castellar i la torna
da el diumenge dia 25 al mateix lloc de sortida cap les 18,30h. El preu pels 
socis del Centre és de 16 euros i pels no socis 20 euros. Aquests preus inclou, vi
atge d'anada i tornada en autocar, i l'esmorzar i el dinar de diumenge i l'assegu
ran9a. Les inscripcions es faran al Centre Excursionista els dimecres 7 i 14 de 19h 
a 21h i els divendres 9 i 16 de 22h a 23,30h i a l'Esplai Sargantana els dissabtes 3 
i 10 de 16,30h a 19,30h, tots aquests dies corresponents al mes de maig. 

RUTA DE LES ERMITES 2008 
El passat dia 20 d'abril va tenir lloc la Ruta de les Ermites, enguany l'edició 

VII, amb la presencia d'una convidada molt especial i que feia anys que no ens 
venia a saludar en un muntatge com aquest: es tracta de la nostra amiga la pluja. 

Per una vegada els "homes del temps", la van encertar. En el fons no volien, 
pero sí, finalment va ser així. Dissabte de vigília amb un sol esplendid i dilluns 
següent igualment, pero diumenge va estar la cosa passada per aigua. Hi ha qui 
va dir que encara i així, amb tota l'aigua que els hi va caure a sobre, els hi va 
agradar. I és que, com jo mateixa comentava a molts dels que arribaven, la pluja 
va ser la part més difícil d'encarregar, pero finalment la vam aconseguir. 



Els números van anar de la següent manera: 273 inscrits, 261 sortits, 235 
arribats, 26 retirats i 12 no presentats. Deis 261 sortits, 56 eren dones i 205 ho
mes. Representants de 41 poblacions diferents han participat en aquesta edició. 
En major nombre les poblacions de Sabadell, Castellar, Terrassa i Barcelona en 
aquest ordre. Com a nota curiosa van venir des de Madrid, Gelida, Planoles, 
Navarcles, la Vall d'Uixó, Calella, Valls, etc .... 

Els temps van oscil1ar des de 5 hores i 38 minuts el primer i el segon, 5 
hores i 40 minuts el tercer, (participants de Planoles, Cerdanyola i Caldes), fins a 
12 hores i 49 minuts els quatre últims en arribar. Igual de dur per a tots, ja que 
els primers la varen fer corrents, i els últims es van trobar amb l'aigua com a cir
cumstimcia en contra. Ja veieu, no ens estem de res al Centre Excursionista. 

Una vegada més, i com sempre, el President de l'entitat i la Junta, volem 
agrair a tots els col1aboradors el seu ajut, sense el qual tot aixó no seria possible 
de realitzar. 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DEL MES DE MARC 

GRUP DE SENDERS. LES CRESTES DE LA SERRA DE TOSSALS 
El dia 6 d'abril el grup de SENDERS varem fer la 12a etapa de la travessa 

deis Romans al Romanic tot seguint el Gr-1 i que corresponia al tram compres 
entre L'Espunyola i el Pont de Llinars de 24,2 km. Fer la dura pujada de la sorti

da de l'Espunyola passant per so
bre del barranc del Salt del Sallent 
fins als plans de Capolat s'ho calia 
tot l'esfor<; fet, per poder contem
plar l'esplanada, que va servir de 
respir i seguir enlairant-nos fins a 
les runes del Santuari deis Tossals 
(1.410 m). La vista és impressio
nant; tal com hi arribes, a la dre
ta, la vall del Capolat s'estén ver
da i frondosa als nostres peus, i 
coronant el cim de les runes, a !'es
querra, s'estén des de l'est fins a 
ponent un sens fi de muntanyes, 
comen<;ant en primer terme la ser

ralada de Queralt fins als Rasos de Peguera i com a fons el Pre-Pirineu amb La 
Gallina Pelada, el Pedraforca i la Serra del Cadí plena de neu. Si varen ser exu
berants les vistes des de la Serra del Tossals no menys gratificant va ser el recor
regut vorejant el riu de la vall d'Ora des de Sant Lleir, passant pel monestir ro
manic de Sant Pere de Grau d'Escales que en la foto es pot contemplar des del 
Mirador de Sant Pere fins arribar al Pont de Llinars. 

Una etapa bastant dura al comen<;ament i pesada al final, pero vorejada en 
quasi tot el recorregut de flors boscanes. 

Carles 

ESPELEOLOGIA. AVENC PONT DE L'ESCALAT (-39m.) Dia 2 
Situat al terme municipal d'Olesa de Bonesvalls. La cavitat esta situada dins 

la riera de Begues, en epoques de crescuda de la riera s'omple d'aigua. Té un pou 
inicial d'uns -10m. aproximadament i llavors dóna pas al següent pou gairebé cilín
dric i totalment aeri. No té gaires formacions. Les característiques de la pedra són 



molt semblants a l 'avenc 
Margan i Comas, una paret 
molt neta, llisa i arestes de la 
pedra molt esmolats. Cavitat 
realitzada per: J.Navarro, 
M.Mañosa i J.Navazo. 

El que surt a la foto en 
primer pla és M. Mañosa i el 
de més amunt és en J. Navazo. 

AVENC DE VAL DE LA 
ZOMA (l.Ollm., -37m) Dia 20 

Situat al terme munici
pal que li dóna el nom, La 
Zoma (Teruel). Per accedir a 
ella és més facil des del poble 
d'Ejulve . Encara que el nom indiqui avene, realment és una cova perque no es ne
cessita cap tipus de material per accedir-hi, el que passa és que la boca d'entrada 

és arran del terra. L'entrada prin
cipal té una sala que s'havia utilit
zat de corral. A partir d'aquí surt 
una galería que es va fent més es
treta i descendent fins que sortim 
a una molt gran, i aquesta ens con
dueix a la bifurcació que hi ha amb 
la galería principal. Si seguim bai
xant arribem a la profunditat maxi
ma (-37m); i si la remuntem recor
rerem gairebé un quilometre sota 
terra per amplíes sales amb més o 
menys formacions. L'última sala és 
la que té més formacions i és a on 
correspon la foto. Cal destacar tam

bé que en aquesta sala hi havia un llac que estava completament sec. Visita rea
litzada per: J . Navarro i M. Mañosa. 

LES SORTIDES DE LES DUES TRACES 

Cim Estanyo 



Cim 
Morties 

Cim 
Montmalus 

Pie Negre 

ESCALADA PESSEBRÍSTICA 
A primers del passat mes de mar~ es va recollir 

;JPIJ·~~:l;i·•"':.t~!JII!IJ el 42e pessebre col 1ocat al cim de la Castellassa de can 
Torras, una activitat nadalenca tradicional del nostre 
Centre Excursionista. 

Enguany, la cordada encarregada de baixar-lo fou 
la formada pel jove escalador Jordi Salas (conegut com 
a Pelon), de 38 anys, i el nostre vetera consoci Josep M. 
Torras, de 82 anys. Aquest vetust grimpaire ha aconse
guit amb aquesta ascensió la seva 155a presencia dalt 
l'emblematica rocassa. Amb tot, per arrodonir encara 
més l'efemeride, hi varen ascendir per la impressionant 
Via Matalonga, nom amb el qual es coneix la gran xe
meneia que ratlla verticalment el monolit. Així va acon
seguir de fer la seva escalada número 30 per aquesta via. 

Malgrat la satisfacció d'haver aconseguit el repte de canviar la via normal 
de l'ascensió per aquesta altra més difícil, el nostre consoci va admetre que havia 
esbufegat for~a ... La darrera vegada que l'havia feta, havia estat l'any 1988, vint 
anys abans, i sense esbufegar, amb els companys Antonio G. Picazo i Joan Nubiola. 

ESQUÍ DE MUNTANYA 
El passat dia 12 varem iniciar l'as-

censió a l'Aneto des de l'Hospital de 
Benasc, pernoctant en el refugi de la 
Renclusa, pujant el dia 13 pel Portillo 
Superior, Gelera d'Aneto i fent el cim des 
del coll de Corones. El descens es va fer 
per la vall de Barrancs fins !'Hospital de 
Benasc. Activitat d'esquí de muntanya 
realitzada per Joan Ribalta Antich, Mi
riam Massaguer De Nin i 7 companys més 
d'Andorra. 

•. 



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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centre d•impressió digital 

''"'"r i'''"""'¡;;¡;;;;¡;pies ,b/n i color 

( (J :1 l ~~-~ )110 :~~,:;::~76~~~~~ í plastificacions 

.fotocopies de planols 
segel/s de goma 
targeteria 
servei ,d'impremta 

ttii/.1 H_,Y~-tli l-'11 /'~'/-'l-'/ Íl'll 1 pU~ílc GRAN roniJI'J 
u~~~-,, 12ouu r JUYUl 

¡_,¡:,~-iJ¡{L·:'l'L\_1 11~- if11~· .:: .) •:Uun 
¡_,f:;il'lzi.;i~· clz c.::¡ ilc' f-'ll1111<! 

h;llllili.:dl., ifn:::: '-' J t}(}clu 
c~Tiillu t'l''l'l íl11~· .:: L1 itz /~(1 

, 
RETO CIO 

l'L! 1 ic-1/c_,l .il; 

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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