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OCTUBRE 2008 

lnauguració 
Excursionista de Castella r 

Dissabte 18 d'octubre a les 5 d e la tarda 



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

30, 1 i 2 
3, divendres 
4, dissabte 
4, dissabte 

Inscripcions a la Marxa Infantil 
Comen.;:a esplai Joves 

Butlletí anterior 
Esplai Sargantana 
Esplai Sargantana 
Esplai Sargantana 
Noticiari del Centre 
Grup de Natura 

5, d iumen ge 
11, dissabte 
12, diumenge 
12, diumenge 
18, dissabte 
19, diumenge 
19, diumenge 
19, diumenge 
24, divendres 
25, dissabte 
26, diumenge 

Comen.;:a esplai Infants 
Reunió pares 
XLVIII Marxa Infantil 
Delta del Llobregat 
Cova de la taverna 
Ruta Alta Muntanya, 5a etapa 
Inauguració Local 
La Roca Encavalcada 
Ruta de les Colónies Textils 
Montserrat 
Reunió controls 2n Duatló 
Montseny 
Projecte Rius 

TENIM NOTÍCIA DE ... 

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

Data Excursió Organitza Km 

Dia 5 Ruta de les ermites C.Ex. Farners www. cefarners.ca t 25 

XIV Itinerari-Marató i XI Itinerari- Unió Excta.de Catalunya 42-
Mitja marató d'Horta 93 358 37 40 21 

XXVIII Marxa Passeig Val! del Tenes C.Excta.Vall del Tenes 93 841 64 50 15 

Ronda Vallesana DES 93 725 87 12 

4 i 5 7a Trenkakames La Lira Vendrellenca 
www.g,mtisa.com 977 66 69 93 

La Marxeta (Marxa tecnica regulada) C.Exct. Molin de Rei 93 680 02 29 

11 i 12 16a Rasos de Peguera - Manresa C.Ex.Comarca Bages 93 872 29 12 79 

Dia 12 III Cursa Muranya de Tivissa Grup Exta. La Rata Cellarda 
www.tivissa.net 

Dia 18 Open Raig Garraf Agrup.Ecxt.Talaia www.aetalaia.cat 

Dia 19 14a Marxa Dufour Club Futbol Reddis (Secc. Excta) 
977 75 25 93 

Dia 25 Senderisme Ruta del Císter Agrup.Excta.Catalunya 93 302 45 29 

La Marxassa Ag.Científica E. Mataró 93 790 27 30 63 

25 i 26 I Raid Garrigues Extrem C.Excta. Borges Garrigues 

Dia 26 XIV Marató de Sant Lloren9 Club.C. Excta. Lloren9a 
www. mH rHtor.HtH lu nvH .r.Ht 

Caminada de la castanyada Ass.Excta. Polinya 93 713 32 06 10 

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 D'OCTUBRE 

GRUP FAMILIAR 
• Dia 5: CoHaboració en les tasques de control de la Marxa Excursio

nista Infantil de Regularitat de Castellar - Trofeu Josep Coll. 
• Dia 12 : Cova de la Taverna (472m, -53m). Situada a la Serra del Montsant 

al municipi de Margalef 
(Priorat). Consta de 3 sec
tors: el sector inferior i el 
superior és on trobem el 
curs del riu que hi circula 
per dins. La curiositat 
d'aquesta cova és que té va
ríes entrades de Hum natu
ral de l'exterior, encara que, 
l'única entrada possible és 
pel sector inferior. La foto 
correspon a una d'aquestes 
entrades de Hum. Sortida a 
les 8:00h davant del local 
del Cen tre Excursionista. 
Vocal: Montse Maño a tele
fon 93 714 56 72. 

• Dia 26: Projecte Rius. Matinal. Sortirem a les 9.00 del matí de davant del 
Centre i com ja és habitual farem el control del tros apadrinat del Riu RipoH. 
Col-laborem amb el Departament de Medí Ambient en les tasques de r ecerca i 
obtenció de dades. Porteu esmorzar i beguda. Vocal: Rosa Gilí, telefon 93 714 83 48. 

GRUP DE MUNTANYA 
• Dia 5: Col-laboració en les tasques de control de la Marxa Excursio

nista Infantil de Regularitat de Castellar - Trofeu Josep Coll. 
• Dia 12: Ruta d'alta muntanya d'estiu - Valls, estanys, cims i carenes 

Alimentació Natural 
onsulta de naturopata 

ssatges terapeutics 
~~~ de treball corpon11 

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



d'Andorra. Cinquena etapa. Del pont d'Incles (Soldeu) a l'Hospitalet-pres
l'Andorre, passant pel refugi i la portella de Siseará, estanys del Sisear i Salt del 
Taureau. Temps efectiu de camí: 6 hores i 30 minuts. Desnivells: Ascendents, 799 m, 
Descendents, 1.129 m. Sortida a dos quarts de sis 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 les vuit de la tarda. 
Vocals: Joan Estalrich, Vicenc; Portell, Vicenc; Soto i Jaume Torrens. 

GRUP ANAR-HI ANANT 
• Dia 5: CoHaboració en les tasques de control de la Marxa Excursio

nista Infantil de Regularitat de Castellar - Trofeu Josep Coll. 
• Dia 19: Excursió matinal a La Roca Encavalcada (Serra de l'Obac). 

Itinerari: Coll d'Estenalles, coll d'Eres, canal del paller de les Fogueroses, canal 
de !'Escaleta, coll d'Eres i coll d'Estenalles. Sortida: a les 8 del matí de l'IES Cas
tellar. Desplac;ament: en cotxes particulars fins al coll d'Estenalles. Rores de camí: 
tres i mitja aprox. Vocals: Josep Maria Biosca (josepmbiosca@hotmail.com) i Lluís 
Vila, telefons 93 714 62 63 i 93 714 37 47 

GRUP DE SENDERS 
• Dia 19: Ruta de les Colonies Textils. De Cal Rosal a Cal Vidal seguint 

part del PR-C 144. Recorregut de 20 km aproximadament seguint el riu Llobregat. 
Visita guiada a la colonia textil de Cal Vidal. Lloc i hora de sortida: a Castellar, 
Ronda de Llevant, davant la piscina coberta a les 7:00 h . del matí, i a Sabadell, 
Eix Macia, davant El Corte Inglés a les 7:15 h. Vocals: Begoña Basterretxea, tele
fon 93 717 33 48 i Carme Lleixa, telefon 93 714 86 94 

GRUP DE NATURA 
• Dia ll: Delta del Llobregat. Sortida a les 8 del matí de l'IES Castellar 

amb cotxes particulars. Arribada cap a les 2 del migdia. Cal confirmar l'assisten
cia ja que és una excursió de places limitades. Vocal : Rosa García, Marc Fabregat 
i Elvira Guardia, telefons 676233103 i 93 714 5 70. marc_fabregat@hotmail.com i 
fa m 10@telepolis.com. 

ESPLAI SARGANTANA 
Yabadaduuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!!!! Salutíssims Sargantanes!!!!! Per fi! 
Després d'un estiu que de ben segur que us heu avorrit _. 

moltíssim arriba Tat Txan Tat Txan (música intrigant): ~~ 
El Curs 08-09 de l'esplai Sargantana! (Ueeeeeeeeeee!) 

Llastima que algun dia també s'acabara... (txuffff....) Bé després 111111Q!II 
d'aquestes situacions forc;ades per posar onomatopeies és el 
moment d'exposar algunes casetes d'aquest fantastic any: 

En primer lloc aquests són els únics requisits que heu de mostrar davant 
del gran Sargantanu per poder assistir al seu cau: 

Grup de petits: Sargantanetes nascudes entre el 2002 i el 2003 
Grup de mitjans: Coses més aviat verdes nascudes entre el 1999 al 2001 
Grup de Pre-joves: Els que de poc jubilats nascuts entre el 1996 i el 1998. 
L'horari d'aquests mossos i mosses es compren (ohh!! que bé que parlo xD) 

els dissabtes de 2/4 de 5 a 2/4 de 8. 
Grup de Joves: Vellets nascuts entre l'any 1991 i el 1995 i en la resta de 

coses estranyes l'horari varia: Hi han d'anar els divendres de 21:30 a 23:00 



I el primer dia és el 3 d'octubre pels joves i 4 d'octubre per a la resta. 
OJUUUU Pares; el dia 4 d'octubre a 2/4 de 8 vosaltres teniu feineta: 
Heu d'assistir a la magnífica reunió de l'esplai que disposara dels següents 

puntets: 
1- Benvinguts al nou curs! 
2- Presentació dels monitors 
3- Inscripcions i sargafitxes 
4- Punts oblidats, precs, preguntes i súpliques 
I ara sí!!! El que tots esperavem! Un petit avanc; del curs ..... 
Dia 5 d'octubre: Marxa de Regularitat Infantil de Castellar del Valles (els 

súpers-mega-ultra-guays-del cupon hi participaran com a control de camí) Espe
rem veure'ns fent !'excursionista! 

Dia 25 d'octubre: Excursió al Montseny AMB PARES. Sortirem a les 9:00 
de les piscines en cotxes particulars i arribarem a les 19:00. Cadascú haura de 
portar el seu respectiu dinar. IMPORTANT: Anem a recollir castanyes per tant es 
recomana dur calc;at i roba comode i estris per a collir castanyes (guants, bosses ... ) 
Un cop les tinguem ja les podrem vendre com cada any, seran: A la zona del Gran 
Mur vermell de la plac;a Catalunya .... ( Els horaris seran confírmats més endavant) 
..... ara ja és més endavant: el 31 d'octubre: de 16:30 a 21:00 i 1'1 de novembre: de 9 
a 13. Una abrac;adacadabra!!!!! 

Web Esplai Sargantana: http://sargantana.entitatscastellar.cat 
Correu de l'esplai: esplaisargantana@yahoo.es 
ACUDIT: Origen del fil de coure: -Qui va inventar el fíl de coure? 

Dos catalans que es van trobar la mateixa pesseta al mateix moment 

GRUP DE FOTOGRAFIA 
45e Concurs de Fotografia Artística- Trofeu Joan Riera. 28e en color. 

El pas at 2 de setembre el jurat va emetre el següent resultat. De les 51 
fotografíes presentades pertanyents a 26 autors, va concedir el premi d 'honor, 
trofeu Joan Riera, a Montserrat Prats per l'obra "Cap a on?"; primer premia Jordi 
Serra, per l'obra "Insecte"; segon premi a Carme Vidal, per 1' obra "Quadre" , ter
cer premi a Elisabet Minguell per l'obra "Lloro" i un accessit a Jordina Pujol, per 
l'obra "Blanc". Els 
premis foren lliu
rats als guanyadors 
el passat día 11 de 
setembre, a les 12 
del migdia en 1' acte 
d'inauguració de 
les exposicions de 
Festa Major. Des 
de la vocalia del 
grup de fotografía 
agrair la participa
ció a tots els con
cursants i felicitar 
als guanyadors. Re
cordar que les foto
grafíes restaran ex
posades la segona 

Guanyadors del Trofeu Joan Riera 



Foto guanyadora del Trofeu Joan Riera. 

quinzena del mes d'octubre al 
Bar Calissó. 

23e Concurs Anual de Foto
grafia per trimestres 

La primera setmana d'oc
tubre es celebrara el veredicte 
públic del tercer trimestre 
d 'enguany, amb el tema "Músi
ca", aquest sera emes pel jurat 
format pels membres del De
partament de Fotografía de les 
Agrupacions Narcís Giralt de 
Sabadell. 

Excursió Fotografica 
El proper dia 19 d'octu

bre farem la sortida que acos
tumem a fer des de fa un pa
rell d'anys. Una excursió per 
fer fotografies i aquest any el 
lloc triat per anar a fotogra
fiar és la nostra estimada mun
tanya de Montserrat, pero no 
la part turística, el que nasal
tres farem sera anar des de 
Sant Joan fins a Sant Jeroni a Autora Montserrat Prats. Títol "Cap a on?" 
peu, és una excursió molt pla

nera ja que les pujades les farem en cremallera i funicular. 
Sortirem en cotxes de l'Institut lES Castellar a les 8 hores del dia 19, a 

Monistrol deixarem els cotxes per agafar el cremallera de pujar a Montserrat, aquí 
aprofitarem per esmorzar. el funicular de ant Joan surt a partir de les 10 hores, 
(el preu del cremallera i del funicular pot variar a raó del nombre de persones que 
siguem), dinarem a l'ermita de Sant Jeroni, i després tornarem a peu fins el funi
cular per fer el camí de tornada cap a casa. 

Recordeu que s'ha de portar l'esmorzar, el dinar, la beguda necessaria per 
l'excursió, diners pel cremallera i el funicular, ganes de passar-s'ho bé i les ma
quines de fotografiar. 

Si vols venir no t'oblidis d'avisar-nos. Vocals: Lluís 93 714 44 60 i Guillem 
93 714 82 95. 

Vocalia del Grup de Fotografia 

NOTICIARI DEL CENTRE 

Marxa Infantil de Regular it a t d e Castellar - Trofe u Josep Coll. 
Us recordem que la XLVIII edició de la Marxa Infantil es fara el proper dia 

5 d'octubre, sortira de l'Área d'Esplai de les Arenes i arribara a Castellar a l'Es
pai Tolra. El dissabte 8 de novembre hi haura la passada del muntatge de fotos 
de la Marxa i !'entrega de premis. 



lnauguració del Local 
Després de les obres que es van fer al local del Centre, volem fer un petit 

acte d'inauguració, i convidar-vos a participar amb nosaltres d'aquest acte. Veu
rem un audiovisual amb un recull de les activitats del Centre, i d'aquesta manera 
estrenarem la nova pantalla perles projeccions. També hi haura alguns petits par
laments i un refrigeri per a tots els assistents . Tot aixó sera el proper dia 18 
d'octubre a les 17 h 

Reunió controls del 2n Duatló Vila de Castellar 
El proxim divendres 24 d'octubre, a les 22:00 h, tindra. lloc la reunió de 

col-laboradors per preparar el 2n Duatló Vila de Castellar. Agrai:m per endavant 
la vostra ajuda. 

Rifa de Nadal 
Teniu a la vostra disposició els números per a la rifa de Nadal. Aquest any 

el número amb el que juguem és el 14344. El preu de la participació sera de 5 
euros. Sort a tots. 

Agrai'ment 
En nom de la Junta i dels socis de l'entitat, volem agrair a l'Alcaldia i a la 

Regidoria de Via Pública, la col -laboració per les feines realitzades en recuperar 
una zona compresa dintre del recorregut del Tast d'Excursionisme de la Festa Major 
del passat dia 13/09/2008. El tema d'enguany ha estat «Arquitectura Popular», on 
tots els que hi van participar van tenir l'ocasió de poder gaudir d'un seguit de cons
truccions molt a prop de la nostra vila . 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DEL MES DE JULIOL I AGOST 

VACANCES 1 ESPELEOLOGIA. AVENC DE LES SERPS (-29m) 
Dia 13 de ju

liol. Situat al terme 
municipal de Sitges 
al massís del 
Garraf. Esta situat 
a pocs metres de 
l 'Avenc Morgan i 
Comas. Només 
consta d'un un1c 
pou gairebé cilín
dric i practicament 
no té formacions . 
En primer terme la 
de la foto és M. 
Mañosa i quasibé a 
dalt de tot en J. 
Navazo. Visita rea
litzada per: J. Na
vazo, J . Navarro 
M. Mañosa. 



AVENC D'EN RAFEL PASANT 
(-31m) 

Dia 20 de juliol. Situat al mas
sís del Garraf. 

Deixem el cotxe a l'aparcament 
de Campgnis. L'aproximació es fa 
gairebé en 5 minuts. 

Té un pou d'entrada que passa
da una petita sala dóna accés al pou 
final al qual correspon la foto, que té 
uns -20m. 

Aquí ja hi havíem estat pero 
aquesta vegada tornem a baixar per 
realitzar el reportatge fotografíe que 
ens faltava. 

Tot i no ser gaire gran és una 
cavitat amb moltes formacions. La 
que surt a la foto és M. Mañosa. 

Visita realitzada per: J. 
Navarro i M. Mañosa. 

CUEVA DEL VIENTO (-518m, 17.032m.) 

AVENC DE CAN POBLA 
(-45m) 

Dia 3 d'agost. Situat 
a la canal de Can Pobla al 
massís de Sant Lloren<; del 
Munt. Aquí també ja hi 
havíem estat pero aquesta 
vegada tornem a baixar 
per realitzar el reportatge 
fotografíe que ens faltava . 
No té gaires formacions . 
El més destacable és la 
rampa que fa l'únic pou 
que té. La que surt a la 
foto és M. Mañosa. Visita 
realitzada per: J . Navarro 
i M. Mañosa. 

Dia 16 d'agost. Situada al terme municipal de Icod de los Vinos (Tenerife). 
Actualment consta de sis entrades, la que utilitzem nosaltres és la que esta al cos
tat del barrí del Amparo, i que quan es fa el recorregut sota terra hi anem a pa
rar a sota; pero aquesta galería és intermedia, encara n'hi ha una inferior que és 
la que desemboca a !'entrada de Los Piquetes (la zona més degradada de tot el 
recorregut). És una cova volcanica que va ser originada per erupcions del Pico Viejo, 
que esta al costat del Teide. Només visitem una petita part d'una de les galeries, 
fent un recorregut circular. 



16/08/08 CUEVA SAN MARCOS (1.800m.) 

Aquí no hi ha estalactites ni 
estalagmites com esterrl acostumats 
a veure en les cavitats que tenim a 
prop. Destaquen al sos~re les gotes 
de lava solid:ificades, ter~asses i bal
cons, cascadks de lava ~ue formen 
petits pous i també el póu més pro
fund de tota la cavitat (L17m.); i el 
que es diu escoria volcanica. 

El nostre més sincer agra1-
ment a Alfredo Laínez per haver
nos guiat pel tram visitat i explicar
nos les característiques de la 
formació d'aquesta cavitat volcanica. 

Els que surten a la foto són a 
baix de tot, Montse Mañosa; i a dalt 
a !'esquerra, !'Alfredo Laínez. 

Visita realitzada per: A. 
Laínez (Cap del G.E.T. Benisahare 
de Canaries), J. Navarro i M. 
Mañosa. 

Dia 16 d'agost. Situada al terme municipal de Icod de los Vinos (Tenerife) , 
al mig del penya-segat de la platja del mateix nom que la cova. 

Es suposa que la seva formació pertany a la mateixa erupció de Pico Viejo. 
Les formacions que hi trobem són similars a les de la Cueva del Viento. 

Aquesta cova, només consta de dues galeries molt grans. 
La foto correspon a la galería inferior de la cova. 
Visita realitzada per: J. Navarro i M. Mañosa. 



L 

UN TRES MIL PER A ARRODONIR 
Després del meu comiat tempestuós a l'Aneto (comentat en el butlletí ante

rior n° 4 79), em vaig dedicar a repassar les meves anotacions referents als tresmils 
dels Pirineus, i vaig trabar-me amb la sorpresa que havia acomplert la meva as
censió número 399 als diversos pies d'aquesta altitud. Evidentment, dintre aques
ta xifra hi van incloses les repeticions, algunes de les quals sumen un bon grapat 
de visites (per exemple, 42 a l'Aneto). 

Com que sempre m'han agradat els números rodons, i 399 no ho és pas, en
cara que s'hi acosti molt, vaig propasar-me d'arrodonir-ne la quantitat. Regirant 
guies, mapes i llibres sobre els Pirineus, al final vaig topar amb el cim adequat a 
les meves possibilitats: el pie de la Gran Faixa (3 .005 m) que s'alc;a a cavall de 
l'Aragó i d'Occitimia. Té un perfil espectacular, tant d'un cantó com de l'altre, i no 
té cap pas que superi el segon grau. Ja l'havia pujat dos cops, sempre des de l'Aragó 
pel Respomuso (abans en deien Respumoso) i per aixo ara vaig anar-hi des del 
refugi Wallon o Marcadau (Mercadal seria correcte), situat a un parell d'hores del 
Pont d'Espagne, vora la turística població de Cauterets, no gaire lluny de l'encara 
més famosa de Larda (Lourdes, en frances). Va ser inaugurat a principis del segle 
passat. 

1 així fou com 
el dia 27 del passat 
agost , l'amic Jordi 
Bau, de Molins de 
Re~ i jo, sortíem a pri
mera hora del refugi 
per agafar el magnífic 
sender -amb ponts 
de fusta inclosos
que s'enfila bo i tra
c;ant amplies llac;ades. 
Dels 1.865 metres on 
hi ha el W allon fins 
treure el nas al coll 
fronterer, a 2.665 me
tres, s'hi arriba en 
poc més de dues ha

Al cim del Gran Faixa (3.005m), amb la Mare de Déu de Lorda 

res. Ara, pero, la cosa canvia radicalment. Cal superar els 340 metres que falten, 
per l'aresta, forc;a redrec;ada, la qual tot i no ser difícil és exposada en alguns in
drets i s'ha de tenir atenció amb les pedres esmicolades. En t repitja r el cim, ens 
trobem amb la imatge de la Mare de Déu de Larda i amb una colla que procedeix 
del Respomuso. 

Ara sí que puc afirmar que, alllarg de set decade de fer muntanya, he acom
plert 400 ascensions a cims catalogats com a ··tre mils"'. El bon temps ens ha aju
dat bastant, un factor que, a vegades, pot er deci iu. Després d'un merescut des
cans i de fer un mos (i les inevitables fotos) emprenem la davallada amb la 
necessaria precaució. A cada banda de l'aresta, s'obre un buit d'alguns centenars 
de metres, i no es pot hadar. Un cop al coll, s'acaben les dificultats i tirem avall 
pel mateix camí de pujada, fins tornar al refugi, on ens espera un bon sopar i un 
encara millar Hit. 

No sé si aquest sera el meu darrer t resmil (sóc a pocs mesas de complir els 
83), pero de moment estic més que satisfe t d'haver pogut arrodonir les meves 
anotacions amb aquest bonic 400! 

Josep M. Torras 



LA PINASSA DE LA SOLELLA DE MATALONGA 

Un nou gegant del hose a Sant Llorenc del Munt i l'Obac 

Tot va comen¡;;ar du
rant una rutinaria tarda la
boral d'ara fa 2 anys quan 
vaig rebre una inesperada 
trucada d'en Pere Cardo
na, incansable muntanyenc 
de Castellar del Valles i 
amb qui he viscut entra
nyables excursions pels vol
tants de la Castellassa de 
can Torras. El motiu de la 
trucada em va provocar un 
esclat d'alegria i d'incredu
litat, que va sobtar els 
meus atrafegats companys 
de feina. 

-Óscar, fa tres me
tres de perímetre a un me
tre del terra! De debo! Ho 
he comprovat amb un tros 
de cordill de 3 metres 
exactes marcats amb nu
sos! M'arriba just per abra
¡;;ar el tronc, és impressio
nant! 

-Com pot ser tan 
gran i que fins ara mai 
s'hagi divulgat? - vaig res
pondre excitat. 

Immediatament 
vaig programar una 
sortida amb en Pere. 
Una ocasió com aque
lla, la de poder conei
xer un dels éssers 
vius més gegantins, 
meravellosos i fins 
aleshores descone
guts del Pare Natural 
de Sant Lloren<; del 
Munt i l'Obac, difícil
ment es podría tor
nar a repetir mai 
més. 

L'excursió ens 
va servir per trobar 
la ruta d'accés més 



idonia i una altra pinassa ben eixerida, situada uns metres més avall d'aquesta. 
L'eterna curiositat de l'experimentat Albert Antonell, excursionista caste

llarenc incansable, va fer que unes setmanes abans es fixés en les desproporciona
des dimensions d'aquesta pinassa, tot guaitant-la des de la carena que davalla pro
pera al seu enclavament. No va arribar al seu peu i ho comunica a en Pere Cardona. 
Aquest, aviat va aplegar un selecte grup d'incondicionals i entusiastes caminadors, 
protagonitzant al cap de poc una veritable i apassionant aventura de descoberta 
pionera. Sí, sí, tot aixo succeint a principis del segle XXI i a escassos quilometres 
d'una de les regions més industrialitzades i poblarles del país! 

La impenetrabilitat del torrent on neix la pinassa va posar traves a l'expe
dició, per sort molt ben bregada en situacions esgarrinxoses i feixugues com aques
ta. L'esfor<; esmer<;at va valer molt la pena i pogueren constatar la importancia de 
la troballa. 

Aquesta pinassa, d'enorme copa esglaonada i rectíssim tronc vertical, viu 
gairebé a la llera de l'enclotat torrent que rep les aigües d'un petit circ de roca 
pelada. Tot i ser en vessant assolellat, la humitat acumulada en el sol l'ha feta 
créixer espectacularment. En general, les pinasses es diferencien de la resta de 
pins pel seu tronc d'escor<;a grisenca amb estríes, cap<;ada ampla i canica de fu
Hes llargues i de color verd fose, i per les pinyes molt petites i abundants que pre
senta. 

Si fem comparacions, la pinassa de la Solella de Matalonga (nom acordat una
nimement per l' Albert 
Antonell, Pere Cardona i 
un servidor), es troba 2a 
en el ranquing de les pi
nasses més grans de la 
regió. Els perímetres me
surats a 1 metre del ter
ra són: pinassa del 
Dalmau (3,05 m), pinassa 
de la Solella de 
Matalonga (3,00 m) pina -
sa de la Vinya Vella (2,70 
m) i pinassa de la 
Castellassa del Dalmau 
(2,60 m). Així, dones, ben
vinguda al "club" dels ge
gants del bosc! 

Per tant, només ens 
cal donar la nostra incon
dicional acollida a aquest 
formós exemplar, nou ex
ponent de la for<;a de 
creació de la natura i sím
bol de l'esperan<;a per la 
preservació, estimació i 
continui:tat de futur 
d'aquest inigualable espai 
natural que ens envolta. 
No en va tots nosaltres, 
benvolguda pinassa, els 



amants de la naturalesa i l'excursionisme et reservem a partir d'ara un bocí del 
nostre cor! 
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ltinerari per anar a visitar la pinassa: 
Durada: 1 hora total (anada i tornada pel mateix lloc). Desnivell: 75 m. 

Recorregut: 3 km. Dificultat: Part final embrossada. 
Descripció: Aparquem a l'esplanada on hi havia l'antic bar-xiringuito de les 

Arenes, passat el km 13 de la ctra. B-124, tot venint de Castellar del Valles. Se
guim la pista forestal que surt paral1ela a la riera del sot de Matalonga, barrada 
per una cadena. Després ignorem 2 camins que surten a ma esquerra i seguim la 
pista, que creua el torrent i llavors fa una costeruda pujada. Al cap de poc, igno
rem la marcada pista que surt a ma dreta vers l'ermita de les Arenes. Ens fiquem 
a la llera del torrent, plena de grava. Seguim aigües amunt sense deixar el tor
rent, ignorant després una pista a ma esquerra, fins que arribem a una esplanada 
del torrent on surt una pista evident a ma dreta, cap a la canal de la Forriola. La 
seguim i, al cap de 2 minuts de seguir-la, hem d'agafar a !'esquerra una desfigura
da pista, aixaragallada i terrosa, que puja fort vers l'alzinar. Més amunt, sortim a 
una clariana de base amb romanins i altres mates que dificulten el pas. En aquest 
punt cal seguir el rastre de la pista, encara que l'espes sotabosc l'esborri en algun 
tram, sempre en línia recta i mantenint un ritme de pujada molt suau i a voltes 
planer. Als 4 minuts arribem a un torrent frondós i molt espes. A !'esquerra i ben 

Equldlstincla entre les corbes 
de nivell: 25m. 

~----------------------------



a prop, a l'altre cantó del torrent, es dre¡;:a una corpulenta pinassa, atape'ida d'heu
res, de 2,3 metres de perímetre a 1 metre del sol i que podem anar a visitar creuant 
la llera. 

Prosseguim per la pista i creuem el torrent, enmig d'una espessa capa de 
roldors i esbarzers, bo i contemplant per primer cop la pinassa de la Solella de 
Matalonga, davant nostre, de copa esglaonada amb proporcions inusuals. Penetrem 
l'alzinar, atape'it de cortines d'arítjols, situats enmig de la llera i pujant aigües 
amunt, fins arribar al peu de l'enorme tronc de l'arbre. Admirem-lo! 

Osear Masó Garcia 

PROCESSÓ DE SANT LLOREN<; A LA MOLA, DIA 11 D'AGOST 
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