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De l'Alt Emporda a l'Alta Cerdanya. Cal Nou, prop del Bassegoda. Grup de Muntanya 



TENIM NOTÍCIA DE ... 
Data Excursió Organitza Km 

4 Cicles de caminades Centre Excta.Lleida cel@cel.cat 
Carndes. a ¡:xx: a ¡:xx: per gent gran Club Muntanyenc St. Cugat 93 674 53 96 
Ascensió al pie de Muga Club Excta. Sant Vicen9 689 78 14 91 

4 i 5 Ascenció al Pie Sayó Club Excta.de Gracia 93 237 86 59 

5 Caminada Resistencia de «Rams» Centre Excta.del Penedes 938172241 
Vilafraca-Martorell per la Serralada Litoral Centre Excta. D'Abrera 606120997 20 
Caminada de Primavera 
14• Travessada Molins de Rei-Montserrat Centre Excta.Molins de Rei 93 66 89 01 45 

16 Serra deis Tossals (Bergueda) Cordada, Associació Excta. 93 501 98 01 

18 2if Travessa Turó de l'Home·La Garriga Centre Excta.Garriguenc 93 871 66 93 40 
Caminades a poc a poc per gent gran Club Muntanyenc Sant Cugat 93 674 53 96 
Pla de la Calma i Tagamanent Cordada, Associació Excta. 93 501 98 01 
Cicle Alta Garrotxa Club Muntanyenc Sant Cugat 93 674 53 96 
VI Copa Catalana: RAID Ribagor9ana Centre Excta. Lleida. Inscrip. www.feec.cat 

19 8• Marxa «Pels camins deis matxos» Centre Excta.Torelló 609 12 71 84 61,6 
7' etapa Sender de Serrallonga UEC de Gracia 93 285 34 54 15-20 
2sa Caminada de Primavera Club Excta.Sant Vicen9 689 78 14 91 15 
Excursió Popular de Granollers Agrupació Excta.Granollers 93 860 01 47 12-18 
Caminada Popular Xino-Xano Club Centre Excta.Lloren98. 660 87 20 26 15 
Pujada al Castell de Monsoriu Club Excta.de Breda www.cebreda.cat 5 
Marxa Infantil de Regularitat Centre Excta.Sant Feliu de Codines 93 866 15 78 

1sa Caminada Popular Ruta de les Errnites Centre Excta.de Blanes 972 357 238 8 
de Blanes 
Caminada Popular de Navas Centre Excta. Navas 938 204 295 14 
1~ Marxa de Sants UEC de Sants 932 325 494 

Uecsantru@uecsants.org 

21 La V al! del Riu Glorieta (Prades) Cordada, Associació Excta. 935 01 98 01 

25 4• etapa GR-1 Besalú-Oix Centre Excta.Ripollet 645 103 292 21 
Rocacorba Centre Excta.Anem a Caminar 93 769 72 27 

26 31• Marxa de Regularitat Centre Excta. Puigcastellar 933 859 941 12 
Caminada de Resistencia «Riudoms - La CERAP Riudoms 977 768 060 53 
Mola - Riudoms» 
Muntanyes del Perelló (Bai Ebre) Grup de Muntanya del Casal Lambda 16 

933 195 550 www.lanbdaweb.org 
Marxa Sant Jordi (3 modalitats) UEC de Mataró 616965567 15-30 
Caminada Popular Foment Arqueológic Ex.Sallentí 938371903 18 
Patrimoni i pedra seca: pedra seca al nord 
de Montserrat UEC de Gracia 932853454 
3~ Embardissada Centre Excta. Olot 972260675 25 

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 

Abril 

3, divendres 

5, diumenge 

6,7 i 8 
18, dissabte 
18 i 19 
19, diumenge 

26, diumenge 

Activitat 

Reunió de tots els coHaboradors 
d'«Els Cinc Cims» 
Els gorgs de Gallifa 
XX · travessa Castellar - Montserrat 
18a etapa GR1: Benavent de la 
Canea-Hostal Roig 
Campament de Setmana Santa 
Gorgs del torrent de la Cabana (Campdevl'mol) 
Pie de Muró (Vall de Boí) 
Projecte Rius, des de la zona de les Arenes 
3a etapa De l'Alt Emparda a l'Alta Cerdanya 
Rupit - Tavertet - Rupit 
Prava de resistimcia per muntanya 
«Els Cinc Cims» 

Més informació a : 

Noticiari del Centre 
Grup Anar-hi Anant 
Noticiari del Centre 

Grup de Senders 
Esplai Sargantana 
Grup Natura 
Grup Les Dues Traces 
Grup Familiar 
Grup de Muntanya 
Grup Anar-hi Anant 

Noticiari del Centre 

ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES D'ABRIL 

GRUP FAMILIAR 
· Dia 19: Projecte Rius. Trabada periodica al riu Ripoll coHaborant en 

la inspecció realitzada pel Departament de Medi Ambient. Per diferents 
messures i guiats per tecnics del departament valorarem «in situ» el nivell 
de salut del riu. Sortida 09.00 hores de l'aparcament de l'Institut (lES Caste
llar), fins arribar a la zona de les Arenes, des d'on sortirem seguint el trajee
te del riu fins a la zona documentada que apadrina el CEC. MatinaL Cal portar 
esmorzar i aigua . Informació i consultes: http://groups.google.es/group/ 
cec grupfamiliar 

• Dia 26: CoHaboració a les tasques de control i avituallaments de la 
prova de resistencia per muntanya «Els Cinc Cirns» (IX edició) . Organitza: 
Centre Excursionista de Castellar. 

GRUP DE MUNTANYA 
• Dia 19: Travessia De l'Alt Ernporda a l'Alta Cerdan ya. 38 etapa 

- De Beget a coll d'Ares, (des del pont del Quelet), passant pel molí de 
Sorolla, castell de Rocabruna, Rocabruna, mines de les Ferreres, coll de 
Vernadell, coll de les Moles i Carliba. Distancia total: 14.054 metres. Des
nivells ascendents: 1.051 metres. Desnivells descendents: 54 metres. 
Ternps efectiu de carní: 4 hores i 13 minuts. Velocitat rnitjana d e !'eta
pa: 2.954 metres/hora. Cal portar esmorzar, dinar (?) i beguda suficient per 
a tot el matí. Com ja es va informar en el decurs de la darrera etapa, en 
aquesta jornada les persones que ha desitgin tenen la possibilitat de com
partir un dinar col ·lec ti u que es desenvolupara en el restaurant Costaba na 
de Malló. Oportunament farem arribar, per escrit, als companys que partici
pen a la travessia, els detalls i característiques d'aquest apat. 



Sortida: A LES 6 DEL MATÍ, EN PUNT, de la rotonda de la ronda 
de Llevant, enfront de la piscina coberta. El retorn a Castellar es fara , tam
bé, en autocar i l'hora d'arribada a la nostra vila sera a l'entorn de les 7 de 
la tarda. Per a assistir a les sortides d'aquesta ruta cal primer formalitzar la 
inscripció i disposar de la targeta de l'asseguranc;:a d'accident. Vocals: Joan 
Estalrich, Vicenc;: Portell, Vicenc;: Soto i Jaume Torrens, telefons: 93 714 73 05 
i 93 714 55 42. 

• Dia 26: Col-laboració a les tasques de control de la prova de resistencia 
per muntanya «Els Cinc Cims» (IX edició) , organitzada pel Centre. 

GRUP ANAR-HI ANANT 
• Dia 5: Els gorgs de Gallifa. Sortida matinal, a les 8 del matí de 

l'IES Castellar. Desplac;:ament en cotxes particulars. 
Rores de camí: tres i mitja aproximada ment. Vocals: Guillem Diaz, 

93 714 82 95 (diaz mas@hotmail. com) i Ricard Canturri, 93 714 25 54 
(can turri.iserte@hotmail. com). 

• Dia 19: Rupit - Tavertet - Rupit. Itinerari: Rupit, masia de l'Avenc, 
Tavertet, Sant Corneli, Rupit. Sortida de tot el dia, a les 7.30 del matí, de 
l'IES Castellar. Desplacament en cotxes particulars. Rores camí, quatre i 
mitja aprox. Caldra portar l'esmorzar i el dinar, dinarem a mitja excursió. 
Vocals: Josep Ma Biosca i C. Costa, 93 714 62 63 (josepmbiosca@hotmail.com). 

GRUP DE SENDERS 
• Dia 5: 18a etapa GRI. Benavent de la Conca - Hostal Roig. Re

corregut de 16,73 Km. 4 h. Itinerari: Benavent de la Conca, Coll de Comiols, 
Santuari de Bonrepós, Serra del Cucut i Hostal Roig. Sortida de Castellar a les 
7 del matí, de la ronda de Llevant davant la piscina coberta. Cal portar es
morzar, dinar i beguda suficient. Vocals: Begoña Basterretxea, tel. 93 717 33 48 
i Carme Lleixa, telefon 93 714 86 94. 

GRUP NATURA 
• Dia 18, dissabte. Itinerari de natura pels gorgs del Torrent de 

la Cabana (Campdevanol). Itinerari: Ruta circular des de la Font del Querol 
d'uns 9 km., i que ressegueix el torrent d'Estiula, conegut popularment com 
el torrent de la Cabana, on podrem gaudir de la bellesa visual dels seus salts 
d'aigua i gorgs d'aigües transparents. Tanmateix podrem observar les dife
rents comunitats vegetals. Desplac;:ament: En cotxes particulars. Desnivell: 218 
mts. Sortida: A les 8 del matí de l'IES Castellar. 

Es dinara a l'area de lleure de la Font del Querol. Hi ha taules i llocs 
habilitats per fer foc (millor portar llenya). Vocals: Marc Fabregat i Francesc 
Deu, tels. 676 23 31 03 i 93 714 58 70. 

GRUP LES DUES TRACES. 
Esquí de muntanya al teu abast 

• Dies 18 i 19. Pie de Muró, 2. 734 m. (V all de Boí). 
• Dies 1, 2 i 3 de maig. Pie Gourdon, 3.034 m. Pie Cap de Seil de 

la Baque, 3.103m. Vall de Remuñe-Vall de Literola (Alta Ribagorc;:a). 
Els interessats adreceu-vos a Pere Estapé, telefon 626 53 96 61. 



ESPLAI SARGANTANA 

Benvolguts lectors, 
El Sargantana Xpress esta patint la 

crisi molt durament. Només aquest mes ha 
tingut que acomiadar a mitja plantilla (uns 
37 pel cap baix ... ) així que hem tingut que 
suprimir les seccions menys importants 
com la de política, economía, bellesa i oci, societat, jeroglífics i notícies total
ment absurdes i inventades. Pero no patiu perque ens han promes una injec
ció de 10.000.000.000.000.000$. 

I a més a més, OJU!!! que encara ens queda la nostra secció de: 

Coses que farem a l'esplai 
- Campaments de Setmana Santa (només recordar que són els dies 6, 7 

i 8 d'abril). 

- Sortida a la Mola: On coneixerem als esplais de la Trepa i ens retro
harem amb els de la Canya! I corren rumors que anirem de visita a la cova 
d'en Big Mola Foot ( personatge molt emblematic de la nostra terra) 

- Campaments d'Azimut 

- Festa dels 10 anus (vull dir anys) de l'esplai Sargantana. Aquesta sera 
una festa amb molta pero que molta FESTAAAA!! Durara tot el 30 de maig 
i es faran tot tipus d'activitats, tallers, jocs ... A on de moment, els coordina
dors d'aquesta festa sols em deixen revelar que hi ha un Gran Concurs de 
dinars, amb jurat i bases totalment manipulades. 

I per que no!!! Avancem events! 
Les colonies d'estiu són del 26 de juliol al 2 d'agost a Ribes de Freser 

(El Ripolles). Pero no estem sols, ja que, són colonies conjuntes amb La Ca
nya i la Trepa. Evidentment, cap d'ells és skout, així que segur que no hi ha 
cap mena de problemes!! I tot sera supermegamoltmoltmolthiperguay!!! 

GRUP DE FOTOGRAFIA 
• El dia 27 del mes de mar<; es va acabar el termini per presentar les 

fotografíes del primer trimestre del 248 concurs Anual de Fotografía en color 
en convocatories trimestrals. 

Dins la primera quinzena d' aquest mes es fara el veredicte a carrec de 
membres del departament de fotografía de les Agrupacions Narcís Giralt de 
Sabadell. 

El tema d'aquest primer trimestre era LLIURE. Aprofitem per recor
dar-te els temes dels altres trimestres: el segon, LA SETMANA DEL PA
LLASSO, el tercer, AMPOLLES, i el quart, com ja és habitual, el SALÓ 
de MUNTANYA. 

Esperem la teva participació i, si tens algun amic que vulgui partici
par, convida'l. Per a qualsevol dubte que tinguis, truca'ns. Lluís 686 49 29 02 
o Guillem 93 714 82 95. 

Aprofitem per felicitar els guanyadors del concurs de fotografía de la 
13ena. Setmana Verda organitzat per l'Ajuntament: Laura Company, Carme 
Mas, Elvira Guardia i Francesc Deu. Als tres últims, habituals participants 
del Centre Excursionista, moltes felicitats! 



NOTICIARI DEL CENTRE 

PRENEU-NE NOTA: NOU HORARI D'OBERTURA 
DEL LOCAL SOCIAL 

Tal com es va convenir a la primera reunió de la nova Junta, us infor
mem que el local del Centre romandra obert els dimecres de 7 a 9 de la tar
da i els divendres de 9 a 10.30 del vespre. 

Si encara no heu pogut veure l'estat actual del local després de les re
formes fetes per l'Ajuntament, us convidem a passar-hi per saludar-vos. En 
quedareu gratament satisfets. 

L'ADRE(::A ELECTRÓNICA PER MILLORAR LA COMUNICACIÓ 
AMB ELS SOCIS 

Preguem a tots aquells que us relacioneu periodicament amb qualsevol 
dels grups que integren el Centre, o bé perque esteu al dia en Internet i pot
ser us agradaría rebre el butlletí i la informació del grup amb el que soleu 
sortir a través d'aquest mitja, que ens faciliteu la vostra adreca electró
nica, en la confian<;a que vetllarem perque únicament s'utilitzi per aquest fi . 
Podeu fer-Ia arribar a cecastellar@hotmail.com. US ESTEM ESPERANT! 

XX TRAVESSA CASTELLAR - MONTSERRAT 

El dia 5 es realitzara la travessa de 33 km. seguint camins de munta
nya. Comen<;ara com és costum, a la Pla<;a Major a les 6 en punt del matí. 
S'esmorzara pel camí i el retorn, des de dalt el monestir, s'efectuara en auto
car (55 places) a les 15 h en punt. Els interessats podeu adre<;ar-vos al Josep 
Casajuana, telefon 93 714 28 74 o 93 714 60 55, que facilitara tota mena d'in
formació i fara inscripcions per !'autocar al preu de 7 euros per als socis i 



9 euros per als no socis. També podeu trucar al Centre 93 714 73 05 dime
eres de 19 h a 21 h i divendres a partir de les 21 h fins les 23,30 h, o bé 
demanar informació a través del correu electronic cecastellar@hotmail.com. 
Es prega faciliteu el vostre correu electronic en el moment de la inscripció 
per tal poder-vos tenir informats si sortís qualsevol entrebanc. 

PROVA DE RESISTENCIA PER MUNTANYA «ELS CINC CIMSH 

Cim de Sant Sadurní de Gallifa 

El diumenge 26 d'abril, es portara a terme l'habitual prova excursio
nista de resistencia per muntanya, en la seva novena edició. Volem des 
d'aquestes pagines invitar-vos a participar i gaudir d'un bonic i atrevit recor
regut pels cims del nostre entorn: La Mola, el Montcau, Sant Sadurní de 
Gallifa, el Farell i el Puig de la Creu. També voldríem recordar a totes les 
persones que d'una manera o altra des del passat gener han anat agafant 
alguna responsabilitat dintre de l'organització, que el proper dia 3 d'abril a 
les 21.00 h es fara la darrera reunió per acabar de concretar i solucionar 
problemes d'última hora. 

PALS, PER CAMINAR MÉS SEGURS 
Tenim a la venda, a preu de cost, diverses parelles de pals nous per 

senderisme i muntanya. Si hi esteu interessats, preneu-ne nota i passeu al
gun divendres al vespre, de 9:00 a 10:30 h. pel local social. I si voleu més 
informació, podeu trucar dimecres a la tarda de 7 a 9 h al 93 714 73 05. 



EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DEL MES DE FEBRER 

Excursió a la Serra deis Enries 

El passat diumenge 8 de febrer, el Grup Anar-hi Anant, varem fer una 
bonica excursió per la Serra de l'Obac. Ens va fer un matí fon;a fred, pero 
molt clar i assolellat. Vam deixar els cotxes a l'Alzina del Salari i, fent una 
mica de volta, arribarem al coll de Tres Creus per dirigir-nos al Turó de la 
Pola on, des d'alla, al ser el dia tan clar, vam tenir una magnífica panorami
ca de 360°. S'albirava des de Montserrat, passant per la plana del Bages amb 
el teló de fons dels Pirineus nevats, el Montcau, la Mola. També veiem el 
mar, que semblava un mirall, i altra vegada la sempre impressionant i úni
ca muntanya de Montserrat. Vam continuar el camí cap Coll de Boix, sense 
perdre mai de vista Montserrat, per baixar cap a la Serra dels Enries i con
templar la curiositat dels tres «Pins Cargolats». N'hi ha un que sembla un 
tirabuixó, l'altre un pont i l'últim un marc o llac;: on hi vam fer la foto de 
grup. Després de fer les fotos de rigor, varem pujar altre cop a Coll de Boix, 
on no vam poder resistir d'acostar-nos a veure !'espectacular Alzina del Vent. 
El retorn fou molt més directe passant pels Graons de Mura. 

Els participants fórem 15: Lluís Vila i M. Antonia ... , Anna M. López, 
Carme Hosta, Francesc Deu i Elvira Guardia, Guillem Díaz i Carme Mas, 
Ricard Canturri i Alícia ... , ... Avellaneda, parella nova ... , altra ... , altra ... 

Elvira Guardia, Grup Anar-hi Anant 



D'Albanya (Alt Emporda) a Sadernes (Garrotxa) passant per sota el 
Bassegoda 

El dia 22, components del Grup de Muntanya del Centre i molts altres 
amics de Sabadell, Terrassa, Tordera i altres indrets, varem recórrer la pri
mera etapa de la ruta vers l'Alta Cerdanya, que els benvolguts socis Joan 
Estalrich, Vicen<; Portell, Vicen<; Soto i Jaume Torrens, han anat preparant 
amb tenacitat des de fa mesos, per tal de donar al grup d'incondicionals i 
nous amics la satisfacció, una vegada més, de fruir d'una ruta de tirada 
mitjana per camins i senders de muntanya. Ens va fer un temps immillora
ble per ser un dia d'hivern. A dos quarts de set del matí sortíem amb !'auto
car quasi ple cap a Albanya. Ens enfilarem, fent una pausa per esmorzar, 
cap a Can Nou, on alguns van fer la cervesa, Sant Miquel de Bassegoda, que 
varem poder visitar, el refugi i fins a coll de Riu (993 m) , per davallar de 
l'Alta Garrotxa cap a Sadernes. El dinar el varem fer en els prats davant el 
nucli rural de Ca n'Agustí, al peu del Bassegoda, que feia de teló de fons. 
Una esplendida primera jornada, i a més a més, segons l'horari previst! 

Deixant Sant Miquel de Bassegoda 

ESPELEOLOGIA 
Dia 8. AVENC DE PUIG MOLTÓ (-29m.) Situat al terme municipal de 

Begues. El temps d'aproximació a la boca és d'uns 15 minuts aproximada
ment. Cavitat composta d'un únic pou amb tot tipus de formacions. Encara 
que la boca té uns 2 metres de diametre, !'entrada és una mica estreta, pero 
de seguida es va fent més ample fins arribar al fons. A uns 4 metres abans 
d'arribar a baix de tot, té una finestra lateral a ma dreta que comunica amb 
una petita sala. Descens realitzat per: J. Navazo, J. Navarro i M. Mañosa. 
El que surt a la foto és en J. Navazo. 



Foto Avene de Puig Moltó 

Dia 16. AVENC CAVALL DE LA BARATA (-33m.) Deixem el cotxe a 
l'aparcament de davant la masía de la Barata. D'aquí agafem la pista que hi 
ha i una vegada hem creuat la riera de les Arenes trobarem una indicació de 
l'avenc que ens hi porta directament. Cavitat que només té un pou i sense 
cap tipus de formació, el més característic és la gran quantitat de fang i terra 
que té per totes les parets, sobretot fins a la segona reinstal·lació del pou. 
Descens realitzat per: J.Navarro i M.Mañosa.La que surt a la foto és 
M.Mañosa en una petita repisa que hi ha a uns -2m aproximadament del fons 
de la cavitat, i que és la zona on hi ha menys fang. 



Dia 21. COVA FONDA DE 
SALOMÓ (286, -15m.) Situada al ter
me municipal de Salomó (Tarrago
nes). Consta de dues entrades, pero la 
més coneguda és la inferior. Per 
aquesta entrada trobem una galeria 
descendent que, a pocs metres, es bi
furca en tres galeries més. La de la 
dreta és de poc recorregut. Tornem a 
la galeria principal i agafem la gale
ria del mig, que és la més llarga de 
tates, i que per una serie d'escletxes 
estretes podem anar comunicant amb 
altres de més petites. Cavitat sense 
cap tipus de formació. El que més 
destaca és la gran quantitat de pols 
que hi ha al terra i també bastants 
petits fossils marins incrustats per les 
parets. Visita realitzada per: J. 
Contreras, J. Navarro i M. Mañosa. 

MAR<,;: EXCURSIÓ AL MIRADOR SUD-OEST DE LA CARENA DEL 
ROURE LLARG (SERRA DE L'OBAC) 

Els mapes són una eina vital per transitar per la muntanya. Ens indi
quen els camins i els toponims dels elements naturals i humans més 
destacables de la zona que tracten i ens permeten saber on som i cap a on 
hem d'anar. Cal dir, pero, que la seva informació no sempre és fidedigne, fet 
que només es pot detectar si es coneix molt bé el terreny i la seva historia 
toponímica. 

Hi ha un grup de turons on els diferents mapes que els mostren donen 
dades confuses sobre el seu nom o, simplement, no els donen nom. Es tracta 
del conjunt de turons que hi ha entre el torrent del Figueret (al sud) i els 
torrents del Sot de Mata-rodana i del roure Llarg (al nord), a la serra de l'Obac. 
En Josep Maria Torras Homet ha fet un estudi tan acur.at i logic sobre la 
denominació correcta d'aquests bells i originals turons que ha despertat el meu 
interes. Fa temps que els canee i fins i tot he visitat algun d'ells, pero mai 
m'havia fixat en el gran buit toponímic que els fa ser forc;a ignorats. I aixo 
que cadascun d'ells té unes característiques propies ben diferenciades! Per 
treure millar l'entrellat anem a visitar-los per la seva periferia tot revoltant
los pel sud. 

Des de l'alzina del Salari passem pels graons de Mura per arribar al 
coll de Boix i des d'allí seguim la polemica i recent pista de Mata-rodana en 
to descendent fins enllac;ar amb la pista, més antiga, que del turó de l'Esplu
ga duu a la masia de Mata-rodana. Planerament i sota un sol i una tempe
ratura propis d'una primavera que s'ha avanc;at una setmana, voregem per 
l'oest els cingles de la Cort Fosca i l'Hospital de sang, coronats ben amunt 
pel Pujol de la Fosca. Després de girar cap a l'oest, podem contemplar 
llunyanament el roure Llarg dalt del seu turonet i a ponent d'ell els vessants 
meridionals del turó (Llargarut) del Pujol amb la Guaitanda del roure Llarg 



En Josep M. Torras i el turó (Llargarut) del Pujol. 
Fotografía d'Albert Masó Garcia. 

D'esquerra a dreta: el Castellot del roure Llarg, el turó del Mal Pas 
de Puigdoure i el turó (Llargarut) del Pujol. Fotografía d' Albert 
Masó Garcia. 

emergint com si d'una una contundent quilla es tractés. Més endavant vore
gem el vermellós i balmat socol sud del formós Castellot del roure Llarg, indret 
on es troba la balma de les orenetes. Uns centenars de metres després, la 
pista fa una marcada corba cap al nord, formant fins i tot un coll. La dei
xem i seguim una altra pista un xic embrossada que cap a l'oest segueix el 
que és el final de la carena del roure Llarg. Després d'uns quants revolts ar
ribem a un bonic mirador final on gaudim d'una espectacular vista de la masia 
de Mata-rodona i dels seus cingles. Fem una formosa fita i a aquest estrate
gic punt l'anomenem «el mirador sud-oest de la carena del roure Llarg>>. Vi
sitem la rabassuda agulla del Niu i desfem el camí recorregut després de fer 



un bon dinar i de guiar a un excursionista desorientat. Una bona i agradable 
excursió sota un sol de justícia alleugerit per un frese ventíjol que ens ha 
permes refermar el nom dels turons de la regió. 

Albert Masó Garcia 

21 DE MAR<;: RECUPERACIÓ DEL XLIII PESSEBRE 
A LA CASTELLASSA 

El passat dia 14 de desembre del 2008 es va fer la pujada del XLIII 
pessebre del C.E. de Castellar del Valles a la Castellassa de can Torras. Aquell 
matí va fer un fred molt viu i fins i tot va nevar, convertint-se en odissea la 
consecució de la tradicional pujada, duta a terme pels abnegats escaladors. 

Per sort, ben diferents van ser les condicions atmosferiques del prop
passat dia 21 de mar¡; del 2009, quan varem anar a treure el pessebre. Aquest 
cop, érem el vetera i incombustible castellarenc J. M. Torras Homet, fent car
dada amb el seu inseparable company, en Martí Llobet, també de Castellar 
del Valles, i els germans Albert i Osear Masó Garcia, de Sabadell. Un ventet 
frese va donar pas a una assolellada matinal, d'agradable i distesa escalada. 
El pessebre estava intacte i havia resistit els durs embats de les ventades, 
pluges i nevades que enguany han caracteritzat un dels hiverns més moguts 
dels últims temps, representant una mostra de la perfecció i solidesa del pes
sebre que ens va regalar l'amic Joan Muntada (e.p.r.) 

Cim de la Castellassa de can Torras. D'esquerra a dreta: Martí Llobet, 
Albert Masó, J. M. Torras i Óscar Masó. Als peus, el XLIII pessebre. 
Foto: Óscar Masó Garcia 



En J. M. Torras Homet a la Castellassa, en acció. 
Foto: Albert Masó Garcia 

Una vegada més, la Castellassa ens va acollir com si fóssim uns de
vots de la seva magnificencia, i és que ben bé ens podríem considerar uns 
fans incondicionals d'ella sumant, entre tots quatre, gairebé 250 ascensions 
al seu cim ... si bé, tot s'ha de dir, en Torras (de 83 anys!) se'n du més del 
60% amb la respectable xifra de 156 visites en aquest fracturat i privilegiat 
cim vallesa. 

Dins dels cors ens guardem la il-lusió de tornar el proper mes de de
sembre per col·locar un nou pessebre, amb l'esperanc;a que l'autor en sigui 
un digne substitut dels anteriors artistes col-laboradors; en Josep Llinares, 
l'Albert Antonell, en Gonc;al López i en Joan Muntada. 

Óscar Masó Garcia 
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