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La Pilar, el Pere, el Xavi el Joan, a Barreis Hut, al peu de l'Elbrus 



PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 
Juny 
1, diumenge 
1, diumenge 
4, dimecres 
7, dissabte 
7 al 28 
8, diumenge 
8, diumenge 

11, 12 i 13 
13, divendres 
15, diumenge 
20, divendres 
27, divendres 
29, diumenge 
29 , diumenge 
18, 18 i 20 julio! 

Activitat 
Aplec del Centre 
Itinerari per l'alt Ripoll 
Reunió del Grup 
Excursió i sopar a Guanta 
Inscripcions als campaments 
Val! de Sau - Collsacabra (XVIII) 
«Deis romans al romimic>> 
Inscripció Ruta Alta Muntanya 
Assemblea extraordinaria de socis 
Camí ramader del Penedes 
Programació de properes activitats 
Termini de presentació de fotografies 
BTT per la Transequia 
Camí ramader del Penedes, setena etapa 
Sortida de fi de temporada 

TENIM NOTÍCIA DE ... 

Més informació a: 
Butlletí mes de maig 
Grup de Natura 
Grup de Natura 
Grup Anar-hi Anant 
Esplai Sargantana 
Grup de Muntanya 
Grup de Senders 
Grup de Muntanya 
Noticiari del Centre 
Grup de Muntanya 
Grup de Muntanya 
Grup de Fotografia 
Grup Familiar 
Grup de Muntanya 
Grup Familiar 

Data Excursió Organitza Km 

Dia 1 Excursió a Selva d'Irati (Navarra) Cardada Assoc. Excta. www.cordada.org 
Cicle caminant per Montserrat: Els Ecos Club Excta. Gracia. Tel. 932 378 659 
Marxa d'orientació U. Excta. St. Joan Abadesses 972 720 548 
XII Reus - Prades - Reus A. Excta. Catalunya de Reus 977 345 040 55 

Dies 3, 4, 5, 6 Travessa suau: Senderisme a Sant Maurici Cordada Ass. Excta. www.cordada.org 

Dia 7 Senderisme GR-11: 19a etapa Centre Excta. Ripollet ceripollet@feec. org 15 
Volta a Andorra: La Rabassa-Les Escaldes Club Muntanyenc St. Cugat 93 675 05 68 
Senderisme GR-2: lOa etapa Unió Excta. Sabadell. Tel. 93 725 87 12 15 
Senderisme GR-92: L'Ametlla-L'Ampolla Cordada Ass. Excta. www.cordada.org 
V Cuita el Sol Centre Excta. Lleida www.cuitaelsol.org 

Dies 7, 8 Ascensió a !'Aneto per Corones Grup de Lleure la Clau. Tel. 9380550561 
Ascensió: Vallibierna i Tuca las Culebras Unió Excta. de Catalunya d'Horta 

www.uechorta.net. Tel. 933 583 740 

Senderisme per les valls d'Andorra Cordada Ass. Excta. www.cordada.org 
Dia 8 Travessa Núria-Toes Comissió St. Antoni Abat. Tel. 938491736 

Excursió a la collada Verda (Ripolles) Club Excta. Pirinenc. Tel. 933 024 239 
Senderisme pas a pas: Rodalies del Carlit Club Muntanyenc Sant Cugat. 936750568 
Senderisme suau a la val! d'Olzinelles Cordada Ass. Excta. www.cordada.org 
Senderisme GR-83: lOa etapa Unió Excta. Sabadell. Tel. 937 258 712 21 
V Marxa de Resistencia Set Cims Centre Excta. Penedes. Tel. 938172241 60 

Dia 12 Senderisme suau. Montseny: carena Tallafoc Cordada Ass. Excta. www.cordada.org 

Dia 14 II Marxa Cap de Rec Club Muntanyenc Sant Cugat 936750568 55 

Dies 14, 15 Sortida de natura: Santuari de Queralt Cordada Ass. Excta. www.cordada.org 

Dia 15 Cami deis Bons Homes Centre Excta. Terrassa. Tel. 937 883 030 22 

Dia 22 Caminada pels rodals de Sabadell Grup de Lleure la Clau. Tel. 938050561 
IX Cros Vertical Prat Primer Club Pirinenc Andorra. www.fam.ad . 

Dia 29 Cami deis Bons Homes Centre Excta. Terrassa. Tel. 937883 030 16 
N Andorra Skyrace Club Pirinenc Andorra. www.fam.ad 

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



ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES DE JUNY 

GRUP FAMILIAR 
• Dia 29: Passejada en BTT per la Transequia 

Per a superar la sequera que 
patia Manresa a mitjan segle XIV, 

es va construir la sequia, que 
avui podem gaudir en forma de 
pare amb una oferta d'oci i lúdi
ca. Amb un recorregut de 26 qui
lometres i un desnivell de 20 m, 
supera torrents i rieres gracies a 
una trentena d'aqüeductes i mi
nes. D'aquesta mateixa epoca data 
el camí paral -lel a la sequia que 
s'ha utilitzat per al constant man
teniment del canal per part dels 
sequiaires de la Junta de la Se
quia. Actualment, aquest camí s'ha condicionat per tal que el visitant pugui 
gaudir a peu o en bicicleta del tra<;at de la sequia. Tot travessant hoscos, horts 
i conreus, hom pot descobrir la riquesa natural del pla de Bages. El canal de 
la sequia desemboca des de l'any 1974 al llac artificial del pare de l'Agulla, el 
qual té una capacitat d'uns 200.000 metres cúbics. Localització i accés: En
tre Manresa i Balsareny, comarca del Bages (Barcelona). Distancia i recorre
gut: 26 quilometres. Balsareny, Sallent, Sant Fruitós del Bages, Santpedor i 
Manresa. Tipus de camí: Sender paral -lel o camí de banqueta al costat del 
curs del canal, amb interrupcions (vies de tren, obres en carreteres i pistes 
d'accés als masos). Camí de terra compactada, bidireccional estreta, amb llargs 
trams herbosos que poden dificultar el pedaleig. Desnivell: Inapreciable (10-
15 metres), encara que en algunes zones hi pot haver algun desnivell pun
tual. Dificultat mitja. Camí no aconsellable per ser recorregut per nens i ne
nes petits en bicicleta, dones, hi ha algun tram perillós i poc protegit. Sortirem 
de l'IES Castellar a les 8 del matí. Anirem en cotxes particulars fins a Bal
sareny i portarem les bicicletes en una furgoneta (n'hi caben 20). Preu per 
bicicleta, 2 euros. Cal anar protegit amb case i guants i portar esmorzar, di
nar i beguda per a tot el dia. Descansarem i dinarem al final del trajecte, al 
pare de l'Agulla, a Manresa. Inscripcions: dia 11 de juny de 19 h a 20 h. 
Vocals de la sortida: Enrie i Rosa, telefon 93 714 83 48. 

• Dia 23: Revetlla a Castell Depera. Anirem a passar la revetlla a 
Castell Depera. Sortirem a les 20 h de davant del Centre. Hi anirem en cotxes 
particulars. Vocal: Fran, 660 396 215. 

• Dies 18, 19 i 20 de juliol: Sortida de fi de temporada. Aquest 
any, l'última sortida de la temporada la farem a la zona de la Batalla de l'Ebre. 
Visitarem alguns dels llocs més emblematics de la zona i coneixerem una mica 
més tots els fets que van passar en aquest lloc. Recordeu que el preu per 
persona és 35 euros (70 euros) els dos dies per als socis i de 40 euros (80 
euros) els dos dies per als no socis. 



lmportant: Solament tenim 24 places a l'alberg. Últim dia d'inscripció 
és el 2 de juliol; les places s'adjudicaran al moment de fer la paga i senyal 
(mínim 50 % per persona). Tindrem visita guiada per les zones més impor
tants de la batalla de l'Ebre; aquesta visita sera subvencionada pels socis 
del Centre; per als no socis, el preu és de 15 euros. Els interessats podreu fer 
la inscripció els dimecres, de les 19 h a les 21 hores, i els divendres de les 22 
h a 23.30 h . Vocal: Fran (660 396 215). 

GRUP DE MUNTANYA 
• Dia 1: Assistencia a la tradicional missa en memoria deis ex

cursionistes castellarencs que ja no tenim entre nosaltres i a l'Aplec 
del Centre. Itinerari: Castellar, torrent de Canyelles, serra de Pinós, Roques 
d'Aguilar i ermita de les Arenes. En acabar la celebració religiosa, s'iniciara 
el retorn passant per l'Illa, sot de la Carda, collet a la carena del Pujol, sot 
del Guix, mas Olivet i Sant Feliu del Racó. Sortida de davant del local del 
Centre, a dos quarts de 8 del matí en punt. Arribada a Castellar prevista a 
l'entorn de la 1 del migdia. Els companys que vulguin assistir a tots els ac
tes de l'aplec i participar al tradicional dinar col -lectiu que es celebra a les 
Arenes, cal que facin la pertinent reserva amb antelació trucant al telefon 
del Centre. Vocals: Joan Roura i Jaume Torrens (telefon 93 714 55 42). 

• Dia 8: Cicle de sortides matinals a la vall de Sau - Collsaca
bra (XVIII). Itinerari: Coll del Pendís, salt de Sallent, salt del Molí Rodó, 
Rupit, la Palomera, torrent de Bonegre, el Pendís i coll del Pendís. Bonic camí 
de Rupit a el Pendís resseguint el cingle del pla Boixer i bones vistes envers 
l'Agullola. Esplendida vegetació del torrent de Bonegre. Sortida a les 7 del matí 
en punt, de davant del local del Centre. Despla<;:ament en vehicles particu
lars. Retorn previst a Castellar: a les 2 de la tarda. Vocal: Baldomer Parera 
(telefons 93 714 26 76 i 93 714 54 53). 

• Dies 11, 12 i 13: Tramits per a formalitzar la inscripció a la 
propera «Ruta d'alta muntanya d'estiu». Es faran, personalment, al lo
cal del Centre, de 7 a 9 de la tarda, els dies 11 i 12, i de 10 a 11 del vespre 
el divendres dia 13. Atenció: El nombre de places que podem oferir esdevin
dra condicionada per la capaci
tat de !'autocar contractat. Per 
aquest motiu, els organitzadors 
es reserven el dret de tancar 
la inscripció una vegada ex
haurides tates les places dispo
nibles. Es pot aconseguir més 
informació consultant el pro
grama que va indos al present 
butlletí. 

• Dia 15: Camí rama
der del Penedes (6a etapa): 
De Sant Jaume de Fronta
nya a Castellar de n'Hug. 
Itinerari: Sant Jaume de Fron
tanya (1.060 m), coll de Sant 
Jaume (1.140 m), coll de la 
Batallola (1.175 m), Teuleria 



GRUP NATURA 
• Dia 1: ltinerari per l'alt Ripoll: Sortida a les 8 del matí de l'IES 

Castellar, en cotxe. Arribada a l'Ermita de les Arenes abans de les 2 del 
migdia per a participar a l'Aplec del Centre. Els que vulguin quedar-se a di
nar hauran de recollir el tiquet segons la informació publicada de l'Aplec. 
Vocals: Marta Busquets i Francesc Deu (telefons 93 714 79 41-93 714 58 70) 
martabusquetstorras@yahoo.es - fam10@telepolis.com 

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

ESPLAI SARGANTANA ~ 

-

Salut, sargantanes! Els rumors que corren són ~~~ 
certs: el curs d'esplai s'ha acabat. Ens han arribat -;. .~ 

' " ' ' notícies que alguns dels nois i noies de l'esplai s'han \ o' 

plantat davant la fac;ana de l'esplai amb les seves o.,,,• 
respectives «xiruques» i algunes tendes de campanya a esperar l'inici del nou 
curs mentre cantaven sencera una i altra vegada la discografía del gran David 
Bustamante. Fins i tot han arribat rumors als monitors de que algun noi 
encara plora a llagrima viva des de la festa de final de curs pensant que l'es
plai ha acabat ... No patiu! Tornarem! Mentrestant, podeu anar fent boca amb 
les colonies d'estiu ... (informació de colonies tot seguit ... pero, no abans sense 
els acudits!): 

• Acudits 
-Vas veure «!'apagón» d'ahir a la nit? 
-No, a casa meva se'n va anar la llum! 

-Sabeu per que la dona d'Hulk ho va deixar córrer? 
-Perque volia un home més madur .. . 

-Per que els de Lepe posen l'ordinador davant de la finestra? 
-Per tenir el Windows Vista ... 

• Ara sí, la informació de les colonies d'estiu! 
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 esforc; per seguir la historia ... No, home, no; que sou tots molt civilit
zats i bons jans ... (podríem resumir l'estetica de les colonies en fulles de cep, 
óssos i cavernes!) Ara, la informació dels calerons i tot plegat ... tatatxan! 

CAMPAMENTS D'ESTIU ESPLAI SARGANTANA 
La iaia Lucy, indignada, va tocar-me l'espatlla: volia xerrar una estona 

(massa temps maquillant-se amb pols i mudant els llavis). Vam anar a pren
dre un cafe a Cal Quique, un bar de davant del museu. Es veu que, en rea
litat, es diu Conxita Matafaluga del Pla, pero aquells arqueolegs li van posar 
Lucy perque escoltaven Lucy in the sky with diamonds, dels Beatles. No s'a
caba de creure que ens traguem cera de les orelles amb bastonets, que xu
clem l'aigua amb canyetes, que un supositori ens faci anar de ventre ... 

És clar! Els austrolopithecus no tenien ni «lays» ni la mateixa «termo
mix». Comenta que els altres óssos del museu (d'homos neardentals, habilis, 



erectus i sapiens) coneixen un lloc on encara hi ha amics seus, un paleolític 
in fraganti. Vaig ben agafar la Lucy pel cúbit i el radi i, amb un cop de tri
cicle, vam ser-hi! Ara ja sé on para: veniu a fer amics australopithecus, a fer 
foc amb pedres i a ca<;ar mamuts! 

ViNE ALS 
CAmf1AmEifTS D'ESTiU 

L 'ESf11Ai 
SA~AifTAifA A a'~ 

EL lfEA~EifT AL!!! 

adrec;a: e/ baixada de palau, s/n oorreu electrónic: esplaisargantana@yahoo.es 



GRUP DE FOTOGRAFIA 
• Dia 27: Últim dia per entregar les fotografies del segon tri

mestre. El tema d'aquest trimestre és «Gorres i barrets»; les fotografies les 
podeu portar a les botigues de fotografia o els divendres de les 22 a les 23 
hores al nostre local social. Durant la primera setmana del mes de juliol, els 
membres del Departament de Fotografia de les Agrupacions Narcís Giralt fa
ran el veredicte de les fotografies presentades. Per a més informació, trucar 
al Lluís o a l Guillem. 

NOTICIARI DEL CENTRE 

Assemblea extraordinaria de socis 
Per acord de junta ordinaria, en reunió celebrada el dia 8 de maig 

proppassat, es convoca assemblea extraordinaria de socis per al dia 13 d'a
quest mes de juny, a tres quarts de 10 del vespre en primera convocatoria i 
a un quart d'll en segona, que es desenvolupara d'acord al següent ordre del 
dia: Convocatoria d'eleccions de la Junta Directiva Centre Excursionista. Aques
ta convocatoria es fa segons l'article 26 dels estatuts del Centre. Us esperem 
a tots, és molt important. 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DEL MES D'ABRIL 

UELBRUS, SOSTRE ITEUROPA 
Molta gent creu que el Mont Blanc és el cim més alt d'Europa, pero no 

és així. El més alt d'Europa és l'Elbrus. Esta situat a la zona del Caucas rus 
i té 5.642 m. Els habitants de la zona l'anomenen «Mangitam>, que vol dir, 
muntanya per sobre de milers de muntanyes . 

L'octubre de l'any passat, el Joan Clofent em comenta que a la prima
vera volia pujar-lo amb esquís; jo li vaig dir que a mi també m'agradaria 
anar-hi. Al final van ser quatre membres de les Dues Traces els que vam 
formar part d'aquesta expedició: el Joan Clofent, de Sabadell; el Xavi Daví, 
de Barcelona; i dos socis del Centre Excursionista de Castellar: Pilar Arrufat 
i jo. Des de l'octubre fins a l'abril, vam fer preparatius, buscar una compa
nyia que ens organitzés els 
vols, que contactés amb una 
companyia russa pel guia, 
hotels, refugis, trasllats 
d'aeroports, visats, permi
sos ... 

Tot plegat, arriba el dia 
11 d'abril i és hora de mar
xar. Aeroport de Barcelona, 
aeroport de Madrid, aeroport 
de Moscou, aeroport de Mi
neralnye W ody i 3 hores i 
mitja de furgoneta fins a 
Terksol, més de 24 hores per 
arribar a Uoc. 



A l'arribar coneixem el nos-
tre guia. Es diu Igor i és l'en
carregat de concluir-nos pel mig 
d'aquelles muntanyes, que al
guns del grup les varem defi
nir com una barreja d'Alps i 
Himalaia. 

Els primers dies són d'acli
matació, i el primer pugem fins 
el refugi Diesel Hut, que esta 
situat a 4.150 m. A la base de 
la muntanya hi ha una estació 
d'esquí (si allo es pot dir estació d'esquí...) Pugem amb dos teleferics (molt 
rovellats i que grinyolen per tot arreu) que ens deixen a 3.500 m. Aquest punt 
s'anomena «Mir estació». A partir d'aquí, encara hi ha un cadira d'una plac;a 
que aquell dia no funcionava. El funcionament d'aquesta cadira era una mica 
misteriós. Segons per «qui» i depen de «quin dia», sí que funcionava; coses 
russes. Nosaltres posem pells i amunt; al cap de tres quarts d'hora arribem 
als famosos «Barreis hut», situats a 3. 750 m; el lloc s'anomena Garabashi. 
Aquests seran els refugis que farem servir més endavant, el dia de fer cim. 
Els refugis tenen una forma cilíndrica com cisternes de camions, amb una 
capacitat per a 6 persones, tot i l'aspecte s'ha de dir que el seu interior és 
forc;a confortable, i fins i tot hi ha una estufa electrica que fa el seu servei. 

Seguim amunt havent-nos d'apartar cada dos per tres per un constant 
anar i venir de retraes que pugen esquiadors fins a l'alc;ada del refugi Priut-
11 o fins hi tot més amunt, al comenc;ament del Pastuckhova Rocks situat a 
4.500 m, lloc on les retraes, degut al gel, ja no poden passar. Nosaltres com 
que és el primer dia, arribem sense cap problema al Diesel Hut 4150 m. Just 
sobre nostre, a 50 m hi ha les restes del Priut-11, destrui:t per un incendi 
l'any 1998 i tal com esta l'economia russa, no l'han reconstrui:t. 

(Arribant al refugi Diesel, sobre el Priut-11 en rui:nes, 4.150 m) 
Arriba l'hora del descens i davant nostre tenim 2.000 m de desnivell, 

meitat per fora pistes i meitat per pistes que tampoc es pot dir que estiguin 
massa definides. És el primer dia i el guia ens imposa un ritme molt rapid; 

no tenim temps de fer fo
tos, no tenim temps de 
contemplar el paisatge, no 
tenim temps ... de res. Pen
sem que ha estat per pro
var-nos, i nosaltres creiem 
que hem donat la talla. 

El segon dia anem a 
una altra vall on hi ha l'es
tació de Cheget; després 
que el guia hagi fet servir 
les seves influencies, enge
guen les cadires per nasal
tres i ens situem a 3.050 
m, baixem esquiant per 
unes pales amb una n eu 



fon;a primavera fins la cap9alera del llac Dongusorun, on després de posar 
pells remuntem la vall fins prop del coll Dongusorun, curiosament sense po
der-hi arribar degut a problemes polítics; en aquest coll hi ha la frontera de 
Georgia, i sembla que no es porten massa bé. Des de la banda russa seguei
xen amb prismatics les nostres traces i via telefon informen al guia fins on 
podem arribar, estero a uns 3.140 m, 100 m per sota el coll. El guia ens diu 
que si passem la frontera, ens poden posar una multa de 900 euros i fins hi 
tot disparar-nos!!! 

El tercer dia pugem fins les Pastuckhova Rocks, 4. 700 m, lloc on el gel 
apareix molt sovint degut al vent que escombra la neu, és un gel molt dur, 
transparent, brillant, ells l'anomenen «bottle ice» «gel ampolla». Sortim de 
3.500 m i repetim la ruta del primer dia, Barrels, Priut-11, i amunt. El temps 
és for9a bo, tot i que el vent a mida que pugem comen9a a molestar. Estero 
a 4.350 m i el gel cada cop el tenim més a prop, anem enlla9ant clapes de 
neu per poder anar pujant pero a 4.450 m el guia ens diu que no val la pena 
seguir, les pells no agafen, els cantells no es claven, practicament tot és gel. 

Davant nostre, tenim l'Elbrus (el Joan va dir: Ja el tenim més a prop) 
i darrera un descens de més de 2.300 m de desnivell fins el peu de l'estació 
d'Azau. El descens és molt divertit seguint pales i pales i ... 

El quart dia és molt tranquil, el matí es presenta l'Igor amb un segon 
guia que havíem demanat, el Dimitri i també els acompanya el nostre cui
ner, tots tres carregats amb tota la intendencia per passar els 2 dies a Barrels 
Hut. A Terksol mengem molt bé, pero res d'envejar als apats que ens fa el 
cuiner de Barrels. Un xicot de menys de 30 anys capa9 de fer-nos gaudir d'uns 
molt bons menjars a 3.750 m d'al9ada. 

Al dia següent ja toca intentar fer cim, pero les previsions no estan 
massa de la nostra part, tot i així a les 2 de la matinada el guia ens fa lle
var per esmorzar i anar amunt, pero nosaltres no veiem dia per sortir. No
més dir que tota la nit ha estat nevant, i quan obrim la porta del Barrel la 
neu arriba gairebé a mitja porta, pero el pitjor són les fortes rafegues de vent. 
Després que el guia deixa a les nostres mans la decisió de sortir o no, deci
dim quedar-nos i intentar-ho el dia de reserva que ens queda. 
El dia es fa molt llarg, perque no podem fer res més que estar a la cuina, 
menjant i bevent te o estant dins el sac (per estalviar pes no hem portat ni 
una trista baralla de cartes) . La decisió ha estat encertada, tot el dia va nevant 
i el vent no deixa de bufar. A les 8 del vespre en poc més de mitja hora es va 
destapant i el vent desapareix com per art de magia. Ara sí que el veiem 
més a prop. 

Divendres dia 18, a dos quarts de 2 de la matinada, ens llevem, mirem 
el cel, un dia ben sere i amb un bon fred, uns 10 o 12 sota zero, esmorzem 
i a les 3 en punt deixem els Barrels ajudats d'una retrae que ens deixara un 
tros amunt. Són dos quarts de 4 i tenim una temperatura de -18°. Ens cal
cero els esquís i comencem a obrir tra9a. Tot i la neu que ha caigut, a sota 
tenim el famós gel i de tant en tant els esquís no van per on nosaltres vo
lem, anem pujant i estero a la part final dels Pastuckhova Rocks, el gel i la 
neu pols es van convertint en neu dura i comen9a a apareixer alguna rafega 
de vent, el guia ens diu que estero a l'al9ada del Mont Blanc (uns 4.800 m) . 
No hi ha ni un núvol pero el vent va a més, el guia ens diu que si hem de 
pujar més comodes podem posar-nos els grampons. Un cop fet el canvi, es
quís per grampons, els dits de les mans es queixen molt, fa molt fred, se-

1 



guint el consell del Joan, dins la manyopla intento que els dits es freguin 
entre ells per intentar que entrin en calor. Anem pujant i el guia ens diu 
que estem a 5.000 m i millar que deixem els esquís, dones, el vent comen<;:a 
a ser tan fort que és millar seguir lleugers de pes. Aixo fa que els dits de les 
mans es tornin a refredar, pero seguim amunt. Són dos quarts de 7 i els fron
tals ja no fan falta; la Pilar i el Xavi decideixen donar mitja volta, el vent és 
molt fort i el fred ben viu. El Joan, el guia i jo seguim amunt, jo intento 
concentrar-me en el massatge que faig amb els dits de las mans, el cos i els 
peus perfectes. Són les 7 del matí, ens deu faltar una hora per arribar al coll 
i poc més de 3 hores per fer cim, estem a 5.200 m. El guia es para, s'age
nolla a terra (degut al vent) i es treu la manyopla per contestar el telefon. El 
truquen de !'oficina de rescat, valen saber on som i ens diuen que és millar 
que donem mitja volta; tenim un vent de 50 km/h i pot anar a més, aixo fa 
que no sigui segur seguir endavant. El termometre de la motxilla marca -23° 
amb els 50 km/h del vent, aixo vol dir que tenim una temperatura de sensa
ció d'uns 40° sota zero. 

Tot i no estar en cap lloc concret, el guia ens pregunta si volem una 
foto, trec la maquina i esta bloquejada, no hi ha manera de fer-Ia funcionar, 
ella també nota el fred. Anem baixant fins a trabar els esquís, ens els calcem 
pero no podem cardar-nos les botes, fa molt vent i molt fred, tirem avall sen
se gaudir massa de la baixada. A 4.500 m parem per cardar-nos bé les botes 
i gaudir d'una excel-lent neu pols fins baix, pero amb un regust agredol<;:. 

A les 9 estem de tornada a Barreis. No sabem que ens ha passat, com 
pot ser que amb un dia sense cap núvol, a 3 hores del cim, sense tenir cap 

molestia per l'al<;:ada, trobant-nos 
forts, haguem hagut de donar 
mitja volta. 

Suposo que varem fer el corree
te, pero un cap a baix et vénen 
molts dubtes de per que no vam 
seguir, penso que la resposta la 
tenim amb les lleus congelacions 
que tenia el Joan a la cara, el 
formigueig dels tres dits de la 
Pilar .. .i que des del febrer només 
dues expedicions han fet cim. La 
setmana que nosaltres hi érem, 
uns francesas just van arribar al 
coll, i uns austríacs van arribar 
a 5.500 m, després que el guia els 
digués tres cops que abandonessin 
degut al vent. 

Abans de tornar a casa el J oan 
ja feia plans per tornar-hi a l'es
tiu amb la família, i jo no descar
to tornar-hi un altre hivern amb 
esquís. 

(Al peu de l'Elbrus amb la se
nyera, a 5.000 m). 

Pere Estapé 



PRIMER CIRCUIT D'ARQUITECTURA POPULAR 
DEL TERME DE CASTELLAR 

El passat dia 27 d'abril, i a 
conseqü?mcia de la segona sor
tida pn'tctica del curs d'orienta
ció amb GPS, nivell d'iniciació 
que s'ha impartit a través del 
Centre Excursionista, amb la 
col·laboració de l'Ajuntament, 
s'ha donat el tret de sortida al 
primer circuit d'arquitectura i 
paisatge de pedra seca (princi
palment aixopluc o barraques 
de vinya) del terme de Caste
llar. 

Posteriorment, es donara a 
con€!ixer a tots els grups de l'en
titat i a la població en general, el circuit amb un mapa cartografic amb la 
localització dels elements. Si cal també tenim el track del recorregut. A les 
proximes marxes o caminades populars preparades pel Centre, es pensa apro
fitar el circuit o una part perque sigui conegut per la majoria de la població, 
tot plegat amb la finalitat que l'estimin, el valorin com cal, i conservin per 
futures generacions aquest considerable llegat, (Patrimoni Comú Europeu de 
la pedra seca). 

Aquest circuit s'ha pogut completar gracies a l'esforr; de col1aboració d'u
na serie de socis del Centre Excursionista, que cada dimarts ens reunim per 
resseguir parets de marge de pedra seca de les zones boscoses de l'entorn, per 
poder cercar els diferents elements o construccions que contenen. Posterior
ment a la trabada, es desbrossa el terreny i si l'edificació no esta en estat de 
rui:na, s'intenta fer una restauració el més acurada possible. 

L'origen d'aquesta recerca és a consciencia, sorgida dels dots de persua
sió que el senyor Roger Rocavert Homet va tenir sobre el nostre company Ra
mon Vila. Fent un primer intent es va classificar una dotzena d'aixoplucs que 
el Roger coneixia. Pero com en aquell moment el Ramon estava preparant el 
llibre de les fonts , i en posterioritat hi va haver l'accident que li va costar la 
vida, el circuit s'ha anat posposant fins que el dia 10 d'octubre de 2007 es va 
tornar a reprendre la primera idea. Va ser més pensant en el Ramon Vila 
que en res més. En aquesta segona sortida, es van prendre les dades de ca
dascun dels elements trobats: longitud i latitud amb coordenades UTM per 
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deixar-les situades en un pll'mol topografic 1:5.000 del terme de Castellar. La 
tecnica de la pedra en sec ha possibilitat un seguit de construccions de dife
rent magnitud i funcions, pero tote§_ elles de gran utilitat per a les feines del 
camp. De la dotzena d'aixoplucs inicials, hem passat a tenir a l'actualitat 141 
elements localitzats amb el voltant desbrossat, que són: 

53 aixoplucs, 2 amagatalls, 2 avenes, 2 balmes, 5 barraques d'obra, 12 
basses per recollir aigua de la pluja, 10 basses de sulfat, 1 canal tapat amb 
dues entrades i dues sortides, 2 cisternes, 3 despedregaments, 12 coves, 7 forns 
de cal¡;, 2 forns d'obra, 7 marges amb escales, 4 pedreres, 11 pous, 2 reces
sos, 4 cases en rui:nes. Tot plegat, s'ha trobat dins del bosc i en el nostre 
ter me. 

La recerca no ha estat sistematica per totes les zones susceptibles de 
poder trobar elements. Per aixo pensem que sols estem com a maxim en una 
quarta part del que pot donar el nostre terme. Al mateix temps demanem la 
col ·laboració dels castellarencs que sapiguen la situació d'algun element tro
bat dins del bosc quan 
vagin a buscar espar
recs o bolets. Els pre
guem que es posm en 
contacte amb el Centre 
Excursionista. També 
fora d'agrair que les 
persones que conegues
sin noms del diferents 
parcers dels aixoplucs 
o si coneixen histories 
relacionades amb ells 
es posessin en contac
te amb nosaltres. Més 
endavant, voldríem edi
tar un llibre amb el 
que s'ha trobat i les 
histories relacionades 
amb algun dels seus 
elements. 

(A les dues fotogra
fies es pot apreciar l'a
bans i el després de la 
feina feta pel grup.) 

-Alimentació Natural 
-consulta de naturópata 
-Massatges terapéutícs 
-Grups de treball corporat 

-93 7473089 



ESPELEOLOGIA. AVENC JORDI VERDIELL (-17m.) Dia 4 

Situat al terme muni
cipal d'Olesa de Bones
valls. Després de passar 
el port de l'Ordal, ens 
desviem a !'esquerra per 
una pista que hi ha 
abans d'una pedrera. Dei
xem el cotxe practica
ment a !'entrada del sen
der que condueix a la 
cavitat. El pou principal 
té uns -12m aproximada
ment i la resta s'assoleix 
caminant per sobre uns 
blocs. 

Consta de dues sales 
principals. Aquesta cavi
tat destaca per la gran quantitat de formacions excentriques que hi ha, ja 
que en aquest terreny no és gaire usual. La segona sala més gran ja té fon;a 
formacions d'aquest tipus. Pero on n'hi ha més és en una petita saleta que 
es troba al final del pou principal a ma esquerra després de passar per un 
pas estret, aquí val la pena quedar-se una estona assegut contemplant les 
formacions. Descens realitzat per: J .Navarro i M.Mañosa. La foto correspon 
a un detall de les formacions excentriques. 

AVENC D'EN PARRILLA 
(-45 m) Dia 11 

Situat al terme municipal d'O
lesa de Bonesvalls. 

Esta situat a pocs metres de 
l'avenc Sant Mar<;al (-121m). 

Consta d'un únic pou total
ment aeri d'uns -40m i la resta 
es fa a través d'una forta rampa 
a peu. 

Cavitat amb molt poques for
macions. L'entrada directa de la 
llum exterior deixa veure bé les 
dimensions de l'avenc que té for
ma de campana, i no és apte per 
a qui tingui vertigen. 

Descens realitzat per J. Nava
zo, J. Navarro i M. Mañosa. 



NOTES 

Al tractar-se d'excur Ion d 
portar menjar i beguda sufi ient p r 

Pera participar en qu t rtld 1 p r tal de 
preveure qua/sevo/ ri e d' ccid nt o d m 1 /ti . ~S IM
PRESCINDIBLE dispo r d'un ASS GURAN9A INDI
VIDUAL QUE PORTIINCLOSA LA CLAUSULA DE CO
BERTURA A ALTA MUNTANYA. Oferim tot 1 ocis 
la possibilitat d'aconseguir o habilitar l'asscguranfa 
pera una o distintes jornades de la ruta . 

El preu de l'abonament per a tata 1 tr, v ssa és 
de 125 euros (socis CEC) i de 140 euros ( oci d'a ltres 
Centres Excursionistes) . La inscripció es tramitara al 
local del Centre els dies 11 i 12 de juny entre les 7 de la 
tarda i les 9 del vespre i el dia 13 de juny a partir de les 
1 O del vespre. El nombre de places que podem oferir 
esdevindra condicionada a la capacitat de /'autocar. 
Per aquest moti u, els organitzadors es reserven el dret 
de tancar la inscripció una vegada exhaurides totes 
les places disponibles. La persona que no estigui inte
ressada en l'abonament podra fer la reserva pera una o 
més etapes, pero a l 'escollir aquesta modalitat, /ógica
ment més costosa, cal tenir present que també com
porta atorgar la preferencia d'inscripció als companys 
que optin per adquirir l'abonament o als que desitgin 
realitzar un majar nombre de jornades de la ruta . 

Pera qualsevol informació complementaria i per 
a fer els tramits de la targeta de l'asseguran9a us pode u 
adrec;ar al local del Centre, els dimecres de les 7 de la 
tarda fins a les 9 del vespre i els divendres de 10 a 11 
del vespre, o bé trucar al telefons 93 714 73 05 i 
93 714 55 42 (contestador automatic pera deixar enre
gistrats missatges). 

u 

V 11 , 



A les acaballes de l'any 2007, 
concretament al presentar el programa del Camí Rama
der del Penedes, ja avanqavem a/s amics amb els quals 
varem compartir el sopar de cloenda de la ruta "Del 
Montgrí al puig Neu/ós ", que de cara a aquest proper 
estiu estavem preparant un nou trajecte muntanyenc. 

Efectivament. Pensada amb la finalitat de comple
mentar l 'itinerari de la Ruta deis Catars, avui ens plau 
posar a la consideració deis companys excursionistes un 
recorregut circular que discorre, gairebé íntegrament, per 
Andorra. 

Com a continuació procurarem detallar, es tracta 
d'una travessa d'alta muntanya, de cinc etapes d'una sola 
jornada, que sense ésser necessari superar gaires difi
cu/tats, permet afrontar un itinerari d 'una gran be/lesa 
que discorre per les meravelloses valls i les enlairades 
serralades andorranes i, alhora, inclou una petita apro
ximació a la vei"na contrada de I'Aríege. 

Abans de tot, ens atreviríem a aconsellar que, per 
a gaudir plenament d'aquests trajectes, és recomanable 
disposar d'una mínima preparació física . Tot i aixó, com 
es pot comprovar repassant les dades técniques de les 
diverses etapes, no són itineraris que comportin /largues 
caminades ni inc/ouen desnivel/s contundents. És a dir, 
intentem plantejar recorreguts ben normals, que restin a 
l'abast de la majaría deis excursionistes que desenvolu
pen activitat de muntanya. 

Finalment, expressar la millar gratitud pe/ suport 
i la bona acollida que han aconseguit meréixer aques
tes rutes que es preparen, exclusiva i únicament, mit
janqant la il-/usió i el treba/1 que hi aporta un petit grup 
de companys del Centre. Per aixó i convenquts de la 
complicitat i col-/aboració de tots els participants, res
tarem amatents per a continuar fent-nos creditors de la 
confianqa que se 'ns atorga per endavant. En tot cas, el 
nostre desig, si més no, és que la travessa us agradi. 

CALENDAR!, RECORREGUT I CARACTERÍSTIQUES 
DE LES ETAPES l E LA TRAVESSA 

PRIMERA ETAPA: 

Día 13 de julio/ 

Del pas de la Casa a Grau Roíg, passant per 
l 'estany de les Abelletes, col/ deis lsards, port 
de Fontnegra, pie Negre d'Envalira (2.816 m.), 
pie d'Envalira (2.822 m.), porte/la de Joan Antoni 
i estany Primer deis Pessons. Temps efectiu de 
camí: 4 hores i 30 minuts. Desnivells (en me
tres) ; pujada: 622, baixada: 722. 

SEGONA ETAPA: 

Día 27 de julio/ 

De Grau Roig als Cortals d'Encamp, passant 
pels estanys i callada deis Pessons, ascensió 
facultativa al pie deis Pessons o pie oriental de 
Gargantillar (2.864 m.) i estany i refugi d'Ensa
gents. Temps efectiu de camí: 5 hores i 15 mi
nuts. Desnivells (en metres); pujada: 764, bai
xada: 964. 

TERCERA ETAPA: 

Día 7 de setembre 

Del col/ d'Ordino a la borda del Jarca (Canil/o), 
passant pe/s pies de Casamanya (2.740 i 2741 
m.) i col/ d'Arenes. Temps efectiu de camí: 4 ha
res. Desnivells (en metres); pujada: 769, baixa
da : 852. 

QUARTA ETAPA: 

Día 28 de setembre 

De la coma de Ranso/ a So/deu, passant pe/ 
refugi deis Coms de Jan, col/ a la carena de 
la Tossa de Caraup, ascensió facultativa al pie 
de la Coma de Varilles (2.758 m.), refugi i 
estany de la Cabana Sorda i val/ d 'lnc/es . 
Temps efectiu de camí: 5 hores i 15 minuts. 
Desnivel/s (en metres); pujada: 698, baixada: 
827. 

CINQUENA ETAPA: 

Día 12 d'octubre 

De Soldeu a J'Hospitalet-pres-I'Andorra, pas
sant per la val/ d 'lncles, estanys i refugi de 
Juclar, colla da de Juc/ar, col/ de /'Alba (2. 539 
m.), estanys de /'Alba, estany de Couart i es
tany de Pedourrés. Temps efectiu de camí: 6 
hores i 15 minuts. Desnivells (en metres) ; 
pujada 676, baixada: 1.119. 

AMB LA COL LABORACIÓ DE: 

..... 
~ 

• 
Ajuntament de 
Castellar del Valles 

~', Federacl6 d'Entitats 
.JII Excurslonistes de Catalunya 
FEEC (federació Catalana d'Aipinisme i Escalada) 

~ Consell Catala 
... de I'Esport 

mm 
Generalitat 
de Catalunya 
Secretaria 

~ 1M/ General Esport 



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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COPISTERIA CASTELLAR 
centre d•impressió digital 
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.fotocopies de planols 
segel/s de goma 
targeteria 
servei ,d'impremta 
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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 
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