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Grup de Muntanya. Camí ramader del Penedes. 
Baga, 29 de juny 2008. Foto: Vicenc Soto 



PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 

Setembre Activitat Més informació a: 

6, dissabte Trobada de socis al local del Centre Noticiari del Centre 

7, diumenge Ruta d'alta muntanya, tercera etapa Grup de Muntanya 

11, dijous Inauguració exposició i lliurament premis Grup de Fotografía 

11 al 15 Exposicions Fotografía i Noticiari 

14, diumenge Tast d'Excursionisme Noticiari del Centre 

17, dimecres Reunió preparatoria activitats grup Grup Anar-hi Anant 

19, divendres Reunió col hboradors Marxa Infantil Noticiari del Centre 

19, divendres Inscripcions Rutes Grup de Senders 

20, dissabte Reunió preparatoria activitats grup Grup Familiar 

20, dissabte Comeh<;a curs premonitors Esplai Sargantana 

21 , diumenge Passejada en BTT per la Transequia Grup Familiar 
21, diumenge Llan<;a a Colera Grup Anar-hi Anant 

26, divendres Reunió preparatoria activitats grup Grup de Muntanya 

26, divendres Inscripcions Rutes Grup de Senders 

26, divendres Termini presentació fotogr. 3r trimestre Grup de Fotografía 

28, diumenge Ruta d'alta muntanya, quarta etapa Grup de Muntanya 

30, 1 i 2 octubre Inscripcions a la Marxa Infantil Noticiari del Centre 

3 d'octubre Comen<;a l'Esplai Joves Esplai Sargantana 

4 d'octubre Comen<;a l'Esplai d'Infants Esplai Sargantana 

4 d'octubre Delta del Llobregat Grup de Natura 

5 d'octubre XLVIII Marxa Infantil Noticiari del Centre 

TENIM NOTÍCIA DE ... 

Data Excursió Organitza Km 

Dia 7 Sortida familiar a un refugi de muntanya Club Exctl¡. Ripoll 972 700 540 

Dia 14 II Ciassica a 1' olla de la V al! de N úria Unió Excursionista de Vic 

Dia 20 III edició Raid Bisaura Centre Alpí Gironella 669 448 071 

Dies 20 i 21 XXIX edició Matagalls-Montserrat Centre Excta. de Gracia 932 378 659 83 

Dia 27 Ruta del Císter: de Montblanc Agrup. Excta. Catalunya 93 302 45 28 
a l'Espluga de Francolí www.aec.cat 

Dies 27 i 28 III edició Raid Txakal Extrem Club Ep. Rocko d'Almenar 973 77 05 95 

Dies 29 i 30 VI Marxa Trenkakames La Lira Vendrellenca 
www.gmlira.com 93 

Dia 29 Open Raid Garraf Agrupació Excursionista Talaia 

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



ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES DE SETEMBRE 

GRUP FAMILIAR 
• Dia 20: Reunió preparatoria. Ens trobarem a les 5 de la tarda al local 

del Centre per parlar de les activitats de la propera temporada. Us esperem a tots! 
• Dia 21: Passejada en BTT perla Transequia. Sortida que s'hauria d'ha

ver realitzat el mes de juny, pero es va haver d'aplac;ar. Localització i accés: Entre 
Manresa i Balsareny, comarca del Bages (Barcelona). Distancia i recorregut: 26 km. 
Balsareny, Sallent, Sant Fruitós de Bages, Santpedor i Manresa. Tipus de camí: 

Sender paral-lel o camí de banqueta al costat del curs del canal, amb alguna in
terrupció. Camí de terra compactada, bidireccional estreta, amb trams herbosos 
que poden dificultar el pedaleig. Desnivell: Inapreciable (10-15 metres), encara que 
en algunes zones hi pot haver algun desnivell puntual. Dificultat: mitja. Camí no 
aconsellable per a ser recorregut per nens i nenes petits en bicicleta, dones, hi ha 
algun tram poc protegit. Sortirem de l'IES Castellar a les 8 del matí. Anirem en 
cotxes particulars fins a Balsareny i portarem les bicicletes en una furgoneta (n'hi 
caben 20). Preu per bicicleta, 2 euros. Cal anar protegit amb case i guants i dur 
esmorzar, dinar i beguda per a tot el dia. Descansarem i dinarem al final del tra
jecte, al pare de l'Agulla, a Manresa. Insc:r:ipcions dissabte, dia 6, de 10 a 1 i dis
sabte, dia 20, de les 5 a les 7 de la tarda als locals del Centre. Vocals de la sor
tida: Enrie i Rosa, telefon 93 714 83 48. 

• Dia 5 d'octubre: CoHaboració a les tasques de control de la Marxa 
Excursionista Infantil de Regularitat de Castellar- Trofeu Josep Coll. 

GRUP DE MUNTANYA 
• Dia 7: Ruta d'alta muntanya d'estiu. Valls, estanys, cims i carenes 

d'Andorra. 3a etapa. Del coll d'Ordino a la borda del Jarca (Canillo), passant pels 
pies de Casamanya (2.740 i 2.741 m) i coll d'Arenes. Temps efectiu de camí: 4 



hores. Desnivells: ascendents, 769 m, descendents, 852 m. Sortida a dos quarts de 
6 del matí en punt de la rotonda de la ronda de Llevant, enfront de la piscina 
coberta. Cal portar esmorzar, dinar i beguda suficient per a tota la jornada. El 
retorn a Castellar també es fara en autocar i l'hora d'arribada a la nostra vila 
sera a l'entorn de dos quarts de 7 de la tarda. Vocals: Joan Estalrich, Vicenc; Por
ten, Vicenc; Soto i Jaume Torrens. 

• Día 26: Reunió per a programar les activitats del Grup de Muntanya, 
que es desenvoluparan en el decurs del quart trimestre d'enguany. Comenc;ara a 
un quart d'll de la nit al local social. Oberta a tothom que vulgui participar i 
col-laborar. 

• Día 28: Ruta d'alta muntanya d'estiu. Valls, estanys, cims i carenes 
d'Andorra. 4a etapa. De la coma de Ransol a la van d'Incles (Soldeu), passant 
pel refugi dels Coms de Jan, coll a la carena de la Tossa de Caraup (2.652 m), 
ascensió facultativa al pie de la Coma de Varilles (2.758 m), refugi i estany de la 
Cabana Sorda i van d'Incles. Temps efectiu de camí: 5 hores i 15 minuts. Desni
vells: ascendents, 698 m, descendents, 827 m. Sortida a dos quarts de 6 del matí 
en punt de la rotonda de la ronda de Llevant, enfront de la piscina coberta. Cal 
portar esmorzar, dinar i beguda suficient per a tota la jornada. El retorn a Caste
llar també es fara en autocar i l'hora d'arribada a la nostra vila sera a l'entorn de 
dos quarts de 7 de la tarda. Vocals: Joan Estalrich, Vicenc; Porten, Vicenc; Soto i 
Jaume Torrens. 

• Día 5 d'octubre: CoHaboració a les tasques de control de la Marxa 
Excursionista Infantil de Regularitat de Castellar- Trofeu Josep Coll. 

GRUP ANAR-HI ANANT 
Día 17: Reunió preparatoria. Reunió preparatoria de les excursions de la 

primera part de la temporada 2008-09 a les 8 del vespre al local social. Oberta a 
tothom que hi vulgui col-laborar. 

• Día 21: Llan~a a Colera (Alt Emporda). Hora i lloc de sortida: a dos 
quarts de 7 del matí de la parada de la Vallesana de cal Calissó. Desplac;ament 
en autocar. Notes: les places són limitarles. Cal apuntar-se abans trucant als vo
cals com més aviat millor Un cop acabada l'excursió, es podra dinar en un restau
rant de la zona o bé portar-se'l de casa. El preu de !'autocar sera de 10 euros pels 
socis del Centre i de 14 pels no socis. 

Vocals: Xavier Almar (X-ALMAR@telefonica.net) 
i Merce Martín (mmggpsp@gmail.com) Telefons 93 714 82 95 i 93 714 84 95 

GRUP DE SENDERS 
Tardor 2008. Amics senderistes, per aquesta tardor us fem dues propostes: 

el mes d'octubre farem la Ruta de les Colonies Textils. És un interessant PR que 
va en molts trams per la riba del Llobregat on es troben les nombrases fabriques 
textils construi:des durant la segona meitat del segle XIX i que després d'un segle 
d'intensitat industrial i esplendor, van haver de tancar per la crisi del sector l'úl
tim quart de segle XX. Aprofitarem per visitar la colonia de Cal Vidal, sera inte
ressant veure les relacions que s'establien entre amos i treballadors i també els 
capellans pel mig. Pel mes de novembre, us proposem fer una altra etapa de la 
Ruta dels romans al romanic, que si no hi ha cap entrebanc, procurarem acabar 
l'any vinent a Pont de Muntanyana. 

• Día 19 d'octubre: Ruta de les Colonies Textils. De Cal Rosal a Cal Vidal 
seguint part del PR-C 144. Recorregut de 20 quilometres aproximadament seguint 



el riu Llobregat. Visita guiada a la colonia textil de Cal Vidal. Lloc i hora de sor
tida: a Castellar, ronda de Llevant, davant la piscina coberta a les 7 del matí, o a 
Sabadell, Eix Macia, davant El Corte Inglés a un quart de 8. Vocals: Begoña Bas
terretxea (telefon 93 717 33 48) i Carme Lleixa (telefon 93 714 86 94). 

• Dia 9 de novembre: Ruta dels romans al romanic, quinzena etapa. Oden 
- Oliana. Recorregut de 22,69 Km. Lloc i hora de sortida: a Castellar, ronda de 
Llevant, davant de la piscina coberta a les 7 del matí o a Sabadell, Eix Macia, 
davant El Corte Inglés a un quart de 8. 

Vocals: Begoña Basterretxea (telefon 93 717 33 48) i Carme Lleixa (telefon 
93 714 86 94). Inscripcions per a les dues sortides: 19 i 26 de setembre al Centre, 
a partir de dos quarts de 10 del vespre. Una vegada més, recordem que és neces
sari disposar de l'asseguran9a de la FEEC o similar ja que l'organització no es 
responsabilitza dels accidents que es puguin produir. 

GRUP DE NATURA 
• Dia 4 d'octubre: Delta del Llobregat. Sortida a les 8 del matí de l'IES 

Castellar en cotxes particulars. Arribada cap a les 2 del migdia. Cal confirmar 
l'assistencia, ja que és una excursió de places limitades. 

Vocals: Rosa García, Marc Fabregat i Elvira Guardia (telefons 676 233 103 
93 714 58 70). 

marc_fabregat@hotmail.com fam10@telepolis.com 

ESPLAI SARGANTANA 
Salut sargantanes! Segur que heu tornat de les vacan

ces amb les piles més carregades que mai. Com sabem que 
és així, al Sargantana us seguim preparant activitats sense 
parar! Sense anar més lluny, hem muntat un curset de pre
monitors. Durant aquest curset s'explicaran nocions basiques per al monitoratge i 
s'aprendra l'idioma dels monitors, fonamentat en diferents expressions amb la cara, 
indetectables pels nens. La lletra A, per exemple, es representa fent cara 
de girafa! 

Dies del curs de premonitors: 20, 21, 27, 28 de setembre i 4 i 5 d'octubre 
Horari: de les 10 del matí a les 2 de la tarda, als locals de l'Esplai. 
Extres: Excursió formativa el dia 12 d'octubre 
Edats: Tota persona amb un sol melic i nascuda a l'any 1992 o abans. Per a 

les inscripcions es pot enviar un mail a esplaisargantana@yahoo.es o parlar amb 
el Dani. 

La finalitat del curs és que algun dia arribéssiu a ser monitors de l'Esplai 
Sargantana. A part, també es demanaran dues llicenciatures i un master sense 
especificar quins. És probable que us deixin fer practiques de monitoratge a l'Es
plai un cop acabeu les nocions teoriques. 

Un cop superat tot plegat, us farem entrega d'un diploma de l'Esplai confor
me tot ha anat superbé o un pot paté caducat perque no se'ls mengin els monitors. 

Per altra banda, cal destacar que comen9arem l'Esplai el dia 4 d'octubre per 
a infants i el 3 d'octubre per a joves! 

Us hi esperem amb les piles carregades per fer moltes activitats. A la carta 
d'octubre us explicarem amb molta claredat quines edats van a cada grup. 

També desitjar-vos a tots molt bona festa major! També cal dir que com 
més mireu la web de l'Esplai (http://sargantana.entitatscastellar.cat/), més tons 
polifonics rebreu al vostre mobil quan truqueu al 3737. 



Per acabar, una foto de l'últim dia d'aquest curs 07/08. 

GRUP DE FOTOGRAFIA 
El dia 30 d'agost es va acabar el termini d'entrega de les fotografies del XXXI 

Trofeu Joan Riera. El dimarts, dia 2, a dos quarts de 10 del vespre, el jurat for
mat per membres del Departament de Fotografia de les Agrupacions Narcís Giralt, 
faran el veredicte públic del concurs. El dijous, dia 11, a les 12 del migdia, inaugu
ració de l'exposició i lliurament dels premis als guanyadors del concurs de fotogra
fia. L'exposició restara oberta els dies de festa major, de les 12 del migdia a les 2 
de la tarda i de les 6 a les 8 de la tarda. Per a les fotografies del tercer trimestre 
del XXIII Concurs Anual de Fotografia, hi ha temps de portar-les fins el dia 26. 
Cal recordar que aquest trimestre el tema obligat és «Música». 

CLASSIFICACIÓ DEL II TRIMESTRE. TEMA: «BARRETS I GORRES» 

Classificació Nom i cognoms Foto 1 Foto 2 Total 

1 Manel Bernal 21 20 41 
2 Jaume Muntada 22 17 39 
3 Pere Fité 20 19 39 
4 Carme Vidal 20 19 39 
5 Carme Mas 19 19 38 
6 Lluís Latorre 18 17 35 
7 Joaquim Font 18 15 33 
8 Guillem Díaz 18 14 32 
9 Caries Mota 17 15 32 

10 Marc Planells 17 13 30 
11 Carme Coronado 15 14 29 
12 Maria Marín 15 14 29 
13 Isabel Mach 15 13 28 
14 Montserrat Prats 14 13 27 
15 Elvira Guardia 13 13 26 
16 Jordi Serra 13 13 26 
17 Francesc Deu 13 13 26 



Classificació Nom Primer Segon Tercer Quart 

general i cognoms trimestre trimestre trimestre trimestre Total 

1 Jaume Muntada 43 39 82 
2 Carme Mas 39 38 77 
3 Lluís Latorre 40 35 75 
4 Manel Bernal 33 41 74 
5 Pere Fité 35 39 74 
6 Carme Vidal 33 39 72 
7 Guillem Díaz 34 32 66 
8 Carme Coronado 37 29 66 
9 Joaquim Font 33 33 66 

10 Maria Marín 35 29 64 
11 Elvira Guardia 36 26 62 
12 Marc Planells 31 30 61 
13 Montserrat Prats 33 27 60 
14 Isabel Mach 32 28 60 
15 Caries Mota 28 32 60 
16 Jordi Serra 32 26 58 
17 Francesc Deu 32 26 58 
18 Jordi García 34 34 
19 Francisco Morales 33 33 
20 Montse Pol 29 29 
21 Carmen Campos 27 27 

Fotografia més puntuada del segon trimestre. 
Autor: Jaume Muntada 



Exposició de fotografies del segon trimestre al Mercat Municipal. 
<<Barrets i gorres)) 

NOTICIARI DEL CENTRE 

El proper dissabte, dia 6 de setembre, tots aquells que puguin o vul
guin, ens trobarem al Centre a les 10 del matí per acabar de donar els úl
tims retocs al local, una vegada acabades les obres i de cara a la festa major. 
Us hi esperem. Moltes gracies. - La Junta 

ACTIVITATS DURANT LA FESTA MAJOR 2008 
l. - Tast d'Excursionisme, dia 14 Circuit d'Arquitectura popular del 

terme de Castellar. Sortida matinal d'aproximadament uns 5'5 quilometres. 
Marxarem dels locals del Centre a les 9 del matí. Circuit per la part baixa del 
Puig de la Creu i zona de Can Borrell visitant aixoplucs, coves, barraques de vi
nya, amagatalls, forns de cal<; i entrant a torrents canalitzats i coberts amb grans 
lloses per on es pot caminar. Veurem aproximadament unes 20 edificacions. 

2. -Exposicions durant la festa major (dia 11). De fotografies correspo
nents al XXXI Trofeu Joan Riera de fotografia artística. De fotografies amb el títol 
<<Muntanyes de cromos. La muntanya en el cromo publicitari». La mostra presenta 
un ampli recull de cromos on la tematica representada és la muntanya i l'alpinis
me. Horaris de visita: Els dies 11, 13, 14 i 15 de setembre de les 12 del migdia a 
les 2 de la tarda i de les 6 de la tarda fins a les 8 del vespre, i fins el dia 14 
d'octubre, els dimecres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre i el divendres de les 
10 a dos quarts de 12 de la nit. 

REUNIÓ DE CONTROLS DE LA XLVIII MARXA INFANTIL 
El proper dia 19 a les 10 de la nit, al local del Centre es fara la reunió pre-



paratoria per tal d'organitzar totes les tasques del dia de la Marxa, entre les que 
destaquen ben especialment les de controls. o hi manqueu, el vostre ajut és im
prescindible. Gracies. 

INSCRIPCIONS A LA MARXA INFANTIL 
Enguany, la Marxa es fara el dia 5 d'octubre. Les inscripcions seran els dies 

30 de setembre i 1 i 2 d'octubre, de dos quarts de 7 a dos quarts de 9 de la tarda, 
als locals del Centre Excursionista. Les inscripcions es faran per equips de dos, 
l'edat dels quals ha de ser entre els 7 i 13 anys. Recordeu que també s'admeten 
equips mixtes, és a dir, un infant i un adult. El preu d'inscripció sera de 5 euros 
per participant que sigui soci i de 7 pels no socis. 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DEL MES DE JUNY 

ESPELEOLOGIA. FORAT MICÓ (640m., - 25m) 
Dia 22. Situada al terme municipal de Cardona (Bages). L'accés es fa des 

d'una pista forestal que surt al costat de l'aparcament on es deixen els cotxes per 
a la visita turística. Deixem el cotxe quan s'acaba la pista esmentada anterior
ment i d'aquí a peu fins a l'entrada són uns 15 minuts, aproximadament. Aquesta 
cavitat esta dividida en dos pisos. En la nostra visita l'únic accés possible va ser 
pel pis inferior o galeria del Riu, ja que !'entrada de la ruta Gran estava obstruida 
a causa de la caiguda de blocs de sal. La galeria d'entrada té la forma dels mean
dres del petit riu interior que hi circula i que en altres temps circulava per la galería 
superior. Per un pas superior, podem accedir a la ruta Gran, on hi ha les sales 



més grans i també amb més formacions de sal. Cal anar amb compte perque són 
molt fragils. La foto correspon a la sala més gran de la ruta Gran, i el que surt a 
la foto és en J.Navazo. Visita realitzada per J. Navazo, J. Navarro, J. A. Rodrí
guez, J. C. Requena i M. Mañosa. 

COMIAT TEMPESTUÓS A L'ANETO 
Al mes d'agost del 1948, aprofitant un permís durant la mili, vaig pujar per 

primera vegada al cim més alt del Pirineu, l'Aneto (3.404 m d'altitud). Haig de 
confessar que em va fascinar tant que, al llarg de sis decades, vaig anar-lo visi
tant, fins arribar a pujar-hi 42 cops! D'aquestes, 19 vegades vaig fer-ho amb es
quís. 

L'Aneto, des de la tenda, a la vall de Corones. Josep M. Torras 



El pie d'Aragüelles des de !'interior de la tenda 

He resseguit tots els seus vessan ts i les seves crestes més classiques: de 
Salenques (3) , de Cregüenya, dels Quinze Sentinelles, de les agulles de Llosas, de 
la cara sud. L'he pujat amb tota la família , amb grups d'amics, en solit ari, amb 
bon temps (gairebé sempre) i amb mal temps.. . Fins i tot vaig poder contemplar 
des del mateix cim un espectacular i gegantesc Espectre de Brocken, a mitjans mes 
d'agost del 1957, en el transcurs d'una travessa completa d'est a oest del massís 
de la Maladeta, juntament amb cinc terrassencs i una terrassenca (l'Anna M. 
Palleja, convertida dos anys més tard en la meva muller) . 

També em plau de recordar l'ascensió del 28 d'agost del 1985, acompanyat 
de l'amic holandes Flip de Wijn, perque va coincidir, sense voler, amb la conquesta 
de l'Everest a carrec de catalans. I al juliol del 1992, la meva dona i jo vam cele
brar-hi els 150 anys de la primera ascensió absoluta. 

Nou de les vegades fetes amb esquís, vaig fer-les amb Jordi Salas. La pri
mera d'elles l'any 1982 quan ell tenia tan sols 12 anys! Pero haig de confessar que 
baixava millor que jo ... Tenint en compte que ja he traspassat el llistó dels 82, 
vaig pensar que si volia tornar-hi hauria de fer-ho amb un company que oferís 
garanties solides i no vaig dubtar ni un moment a proposar-li !'aventura. Un jove 
de 38 anys, tan bon muntanyenc i escalador, era el company ideal per acompanyar 
un vetera un xic passat de rosca ... 

I així va ser com el 26 del passat juny vam marxar tots dos cap a Benas i 
vam dormir al refugi de pescadors de Corones, on vam aparcar el Patrol. L'ende
ma, el matí s'aixeca amb un cel claríssim, cosa que ens anima a emprendre la 
pujada per la vall de Corones amb un fort optimisme. Jo no hi havia tornat des 
del juny del 2004, pero malgrat tenir quatre anys més, em trobava forc;a bé. L'any 
2006 havia ascendit els Posets, i el 2007 la pica d'Estats i vaig «destapar» un nou 
tresmil, el cap de la Coma de Riufred (3.041 m) . Confianc;a a par t, potser la dife
rencia de pes de les motxilles hi tenia alguna cosa a veure, no? 



En trabar-nos al voltant de la cota 2.450, vam quedar sorpresas per la quan
titat de neu que hi havia i el seu gruix. En cap altra ocasió ho havíem vist, a fi
nals de juny. El pitjor, pero, fou la qualitat de la neu; a causa de !'elevada tempe
ratura ambient, era tata una pasterada que t'enfonsava cada dues passes .. . Ens ho 
vam prendre amb filosofía i, xino-xano, vam treure el nas a la riba de l'ivó central 
de Corones, pels voltants de les 2 de la tarda. Queia un sol de justícia i no bufava 
ni una gota d'aire, pero la impressionant piramide de l'Aneto curulla de neu valía 
la pena! 

Més o menys a la cota 2.800, hi havia una tenda, que resulta ser d'una pa
rella de valencians que es preparaven per marxar. Ens van dir que acabaven de fer 
l'Aneto, havent sortit abans de les 7 del matí, i que havien patit molt en el des
cens perque s'ensorraven, a estones, fins a la cintura ... Ens van recomanar que 
sortíssim quan més abans de l'alba millar, per aprofitar el fred de la nit. En el 
punt on havien tret la tenda, nosaltres hi vam plantar la nostra. L'espai, ni fet a 
mida. Tret d'aquell repla, net de pedres, tot el terreny -llac inclos- era cobert de 
neu pastosa. 

Un parell d'hores més tard, van apareixer alguns nuvolets, pero semblaven 
inofensius. Tot i que el paisatge era esplendid, quan el vam tenir ben vist i retra
tat vam optar per ficar-nos a la tenda, fer un piscolabis i estirar-nos al matalas. 
Així, de cara a dema, estaríem ben descansats. 

1 va ser precisament a mitja nit quant tates les previsions i projectes se'n 
varen anar en orris. En principi, només se sentien uns trons llunyans que no preo
cupaven gaire, pero quan de cop i volta els llamps van il1uminar !'interior de la 
tenda i els trons van augmentar els decibels, vam veure que allo no anava de bro
ma. Gairebé a l'instant es va girar un vent huracanat que aixafava -literalment
la tenda, acompanyat d'una pluja torrencial. De forma intermitent -per sort-, la 
tempesta s'animava deixant caure unes rafegues de calamarsa, talment com si ens 
apedreguessin els déus de la muntanya, foragitant-nos dels seus dominis. Quan ja 
portavem més de dues hores en la mateixa situació, una resplendor molt intensa 
va desembocar tot seguit en un tro, tan potent que fins i tot el terra de la tenda 
va tremolar, talment es tractés d'un terratremol... 

Com diu l'adagi, no hi ha mal que cent anys duri. Per aixo, a les 5 de la 
matinada la tempesta es va anar desplar;:ant fins a esvair-se. Amb les primeres 
clarors de l'alba, vam treure el nas a !'exterior. Sortosament, la petita tenda havia 
resistit de meravella i havia aguantat el xafec sense repixar ni gota. La neu, per 
culpa de l'aigua, encara s'havia estovat més, cosa que ens va decidir a desparar la 
tenda, carregar-nos els trastets i tirar avall, amb recanr;:a pero sense remordiments. 
M'hauria agradat acomiadar-me de l'Aneto des del seu cim, pero la decepció anava 
compensada per haver viscut, en directe, una tempesta tan desfermada com la d'anit. 
Gairebé hauria de dir que l'hem sobreviscuda. Ni el meu company ni jo, malgrat 
tants anys de voltar per les altures, ens havíem trobat en una situació com aques
ta. 1, com diuen els anglesos, tot esta bé quan acaba bé! 

J osep M. Torras 



GRUP DE 
MUNTANYA. 
CAMÍRAMADER 
DEL PENEDES 

Amb l'excursió rea· 
litzada el passat dia 29 
de juny, que va tenir el 
seu punt de sortida a la 
vila de Castellar de 
n'Hug i el d'arribada al 
magnífic repla pastoral 
del pla d' Anyella, va fi 
nalitzar l'itinerari que 
procurant transitar per 
la ruta que utilitzaven 
els admirables pastors 
transhumants, ens ha 
permes enllar;ar el Va
lles Occidental amb la 
Cerdanya resseguint el 
recorregut del camí ra
mader que hi arriba 
procedent del Penedes. 

Tot i que des del 
punt de vista meteorolo
gic les jornades no sem
pre s'han presentat 
massa acollidores, aixo 
no ha esdevingut un 
obstacle insalvable per 
a poder fruir d'un bonic 
trajecte, de 116 quilo
metres de llargada, que 
per a afrontar-lo ha exi
git esmerr;ar-hi vint-i
nou hores i mitja de 
camí efectiu. 

En conjunt, la veloci
tat mitjana de despla
r;ament aquesta vegada 
ha estat de 3.945 me
tres a l'hora. 

Val la pena anotar 
que han participat a les 
set etapes de la ruta un 
total de 67 persones 
distintes, la majoria 
castellarenques. Pero 



també han volgut compartir aquesta insólita caminada que acabem de protagonit
zar, diversos amics excursionistes residents a Badalona, Barcelona, Cornella, !'Hos
pitalet de Llobregat, Sabadell i Terrassa. Ha estat un privilegi i una gran satis
facció poder gaudir també de la seva companyia. 

El petit equip del Grup de Muntanya del Centre, que simplement aspirava a 
deixar neta constancia de l'existimcia del Camí Ramader del Penedes, vol agrair, a 
tothom, la paciencia, confianc;:a i col-laboració atorgada. Sense aquest suport, mai 
s'hauria pogut dur a terme la travessia amb el necessari ordre i equilibri. Dispen
seu les petites errades que, involuntariament, hem inclós al recorregut. 

A partir de mitjans d'octubre, realitzades les darreres sortides de la Ruta 
d'alta muntanya d'estiu, comenc;:arem a endegar els preparatius de la festa de co
miat i celebració que, coro ja és habitual, configurara la cloenda dels dos trajectes 
organitzats pel nostre grup en el decurs del 2008. Per aixó volem convidar, afec
tuosa i cordialment, a tots els amics que enguany ens han volgut acompanyar, a 
un sopar de germanor que tindra coro a escenari el renovat estatge del Centre. Més 
endavant farero arribar, per escrit, els detalls. Coro sempre, es tractara d'un apat, 
molt senzill, pero contundent, que confiero poder dotar-lo del caliu de !'alegria i de 
la sana convivencia que aporten els excursionistes a aquestes trobades festives. 
Podem avanc;:ar que, en principi, la data escollida és la del proper dissabte, dia 29 
de novembre, a les 9 del vespre. Acabat el sopar i després de presentar el progra
ma de la travessa de l'any que ve, posara el punt i final a la vetllada la projecció 
del document audiovisual que amb molta cura ha elaborat l'amic Vicenc;: Soto, que 
ens oferira la possibilitat de rememorar els magnífics i variats trajectes per les 
belles contrades que hem recorregut i, alhora, aquelles petites anecdotes que van 
transformar el llarg i feixuc itinerari que teníem enfront, en un breu i lleuger pas
seig muntanyenc i, també les imatges de l'heterogeni taranna de les persones, com
panys tothora entranyables, que han participat a les diverses jornades de les ru
tes d'enguany. 

I, surant per damunt de tot, la natura, amb els seus camins i viaranys; hos
cos, prats, flors i rierols; masies i conreus; valls, estanys i careners. La muntanya, 
en la seva més amplia expressió, ha estat la nostra millor companya i aliada. Ara, 
en arribar al final del nostre calendari d'excursions, potser ens adonarem que a 
l'esquena, junt amb la rústega motxilla, hi portero també un minúscul pero valuós 
bagatge d'experiencia i de coneixements. Unes vivencies que hem procurat gaudir i 
compartir i que romandran, per a sempre, pregonament gravades a la nostra me
moria. Per aixó, malgrat el temps i les circumstancies que tal vegada puguin allu
nyar-nos, alla sempre ens hi retrobarem. (La foto de la portada correspon a aques
ta sortida.) 

Grup de Muntanya del Centre Excursionista de Castellar 

Passeig de Cordelles, 33, 1 r, 1 a 
Telefon 93 580 67 92 - Fax 93 424 61 14 
08290 CERDANYOLA DEL VALLES 
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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 
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CARLOS DIAZ DIAZ 
Enginyer Técnic d'Obres Públiques 

Col. 14.126 

Tel. 616 944 003 
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• 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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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 
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Dipós it legal: R 16,009 - 1967, 
Fotocomposició i impressió: Castellargraf, S.L. Puig de la Creu, 3. Tel. 93 714 51 42. Castellar del Valles 


