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PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 

Juny Activitat Més informació a: 

Exposició de fotografies tot el mes de juny Grup de Fotografia 
6-7, 
cap de setmana 
7, diumenge 

L'Aneto per l'Espatlla 
Aplec del Centre a Les Arenes 
Recorregut des de Castellar per Les Arenes 
Arbres monumentals de la Val! de Mur 
Sortida conjunta amb el Grup Natura 
Cloenda temporada al Marquet de la Roca 
Passejada per Camí de ronda 

Grup Les Dues Traces 
Butlletí maig i Noticia i 
Grup de Muntanya 
Grup Natura 

13, dissabte 
14, diumenge 
19, divendres 

Grup Anar-hi Anant 
Grup Anar-hi Anant 
Grup Familiar 

21, diumenge 
23-24, St. Joan 

Juliol 
4, dissabte 
11-12, 

Reunió de programació tercer trimestre 
Termini lliurament fotografies 2n trimestre 
Traves. de l'Alt Emparda a !'Alta Cerdanya 
Revetlla i alta muntanya a Andorra 

Projecte Orenetes 

cap de setmana Sortida final de temporada, Refugi Erols 

TENIM NOTÍCIA DE ... 

Grup de Muntanya 
Grup de Fotografia 
Grup de Muntanya 
Grup de Muntanya 

Grup Natura 

Grup Familiar 

Data Excursió Organitza Km 

6-7 Marxa Polinya- Montserrat Associació Excta.Polinya 93 713 32 06 52 

6 Caminada Popular aplec de Falcons Club Falcons Sabadell 639 021 632 

7 Marxa nocturna Fredes-Paüls UEC de Tortosa 97 744 32 71 50 

Travessa del Ripolles Club Excta. Ripoll 97 270 05 40 

Caminada Popular de la Pobla de Lillet Associació Excta. Lillet 93 823 61 46 15 

9 Pla de Busa Cardada Associació Excta. 93 501 98 01 

13 Caminada Popular Nocturna Club Excta. Ripoll 97 270 05 40 

Marxa de Cap de Rec Club Muntanyenc Sant Cugat 93 674 53 96 51 

18 Serra d'Ensija Cardada Associació Excta. 93 501 98 01 

20-21 Marxa Montserrat-Reus Club de Fútbol Reddos 97 731 44 80 100 

21 Caminada Popular a l'Estanyet de Besiberri Club Excta.Vilaller 97 369 70 08 

Serra deis Bufadors Cardada Associació Excta. 93 501 98 01 

Patrimoni i Pedra Seca: Bordes de muntanya UEC de Gracia 93 285 34 54 

Dia de carrú de muntanya La lira Vendrellenca 97 766 69 95 10 

22-23 Pujada al Canigó Club Excta. Anoia 93 772 76 66 

27-28 Travessa pel Carlit Centre Excta. Anem a caminar 93 769 72 27 

28 Marxa de resistencia «Via Fora>> Club Excta. Via Fora 676 47 74 84 36 

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 JUNY 

G RUP FAMILIAR 
• Dia 7: Aplec del Centre a Les Arenes. La gent del Grup Familiar 

participa en aquesta activitat de tot el Centre. 
• Dia 14: Passejada per Camí de ronda. Sortida de tot el diumenge. 

Itinerari: Es tracta d'una excursió muntanya-platja. Anirem amb autocar fins 
a Platja d'Aro i resseguint el camí de ronda (GR-92) arribarem a S'Agaró, on 
podrem jugar a la platja amb els més menuts i gaudir dels meravellosos 
paisatges escarpats. Els més aventurers podran arribar fins a Sant Feliu de 
Guíxols i tornar a S'Agaró ... us assegurem que els nens tornaran rebentats. 

Material imprescindible: 2 bosses. A la primera aigua i esmorzar. 
A la segona: el dinar, la tovallola i les coses de platja. Aquesta bossa ens la 
portaran fins a S'Agaró. NO oblidar: Aigua, crema protectora solar, gorres ... 
ni el banyador. 

Desplac;ament amb autocar fins Platja d'Aro. Preu i reserves d'auto
car: Fins el 31 de maig, descompte de 3 euros. Després: Socis majors de 3 
anys: 10 euros (No socis: 13 euros); Socis menors de 3 anys: 3 euros (No socis: 
11 euros) . Es confirmara reserva amb paga i senyal de 5 euros que cal portar 
al CEC el dia 27 o 29 de maig de 20:00 a 21:00h. O bé el dia 24 a la sortida 
del Montcau. 

Observacions. Sortida apte per a nens/es des de O anys transportats 
en motxilla. Si fa bon temps es pot fer la sortida amb XANCLES DE 
TREKING, NO xancles «flop-flop)) de platja. Cotxets de passeig NO. Més 
informació: Al nostre centre, dimecres de 19:00 a 21:00h i divendres de 21:00 
a 22:30h. Internet: http://groups.google.com/group/cec_grupfamiliar. 

• Dies 11-12 de juliol: Sortida al refugi Erols. Última sortida de la 
temporada, de tot un cap de setmana. Cal reservar placa abans del 30 
de juny perque ens guardin lloc al refugi. Més informació al web o en el 
butlletí del juliol. Recordeu: Trobareu informació més detallada en el proper 
butlletí o si voleu estar a !'última, connecteu amb el grup de notícies: http:/ 
/groups.google.es/group/cec grupfamiliar, així com en els taulers d'anuncis del 
Centre. 

GRUP DE MUNTANYA 
• Dia 7: Assistimcia a la tradicional Missa en memoria dels 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, 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 de la tarda. Els com
panys que vulguin assistir a tots els actes de l'Aplec i participar al dinar 
col·lectiu que es celebra a Les Arenes, cal que facin la pertinent reserva amb 
antelació trucant al telefon del Centre. Vocal: Jaume Torrens, telefon: 
93 714 55 42. 



• Dia 19: Reunió per a programar les activitats del Grup de Mun
tanya, que es desenvoluparan en el decurs del tercer trimestre. Comenc;ara 
a un quart d'onze del vespre al local social. Oberta a tothom. 

• Dia 21: Travessa de l'Alt Emporda a l'Alta Cerdanya. 
5a etapa - De l'estació d'esports d'hivern de Vallter a Queralbs, 

passant pel refugi vell d'Ull de Ter, coll de la Marrana, (ascensió facultativa 
al puig de Bastiments 2.881 m), refugi de Coma de Vaca, pedró de Costa Rubí, 
gorges de Freser, salt del Grill i pont de Daió. Distancia total: 14.968 me
tres. Desnivells ascendents: 469 metres. Desnivells descendents: 1.449 me
tres. Temps efectiu de camí: 4 hores i 55 minuts. Velocitat mitjana de l'eta
pa: 3.044 metres/hora. Cal portar esmorzar, dinar i beguda suficient per a 
tota la jornada. 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, també, en autocar i l'hora d'arribada a la nostra vila sera a l'entorn de 
les set 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 
habilitada per a ALTA MUNTANYA. Vocals: Joan Estalrich, Vicenc; Portell, 
Vicenc; Soto i Jaume Torrens, telefons: 93 714 73 05 i 93 714 55 42. 

• Dies 23 i 24: Revetlla de Sant Joan i Excursió d'alta muntanya 
a Andorra (Ascensió al pie de la Serrera). 

Día 23: Sortida a primera hora de la tarda, en vehicles particulars, 
per tal d'anar a sopar, dormir i esmorzar en un hostal de Soldeu. Al vespre, 
celebració de la tradicional revetlla de Sant Joan (coca i xampany). 

Día 24: Itinerari: Final de la pista de la coma de Ransol (1.954 m), font 
dels Clots de la Llosa (2.200 m), estany de Ransol (2.440 m), estany dels Meners 
de la Coma (2.619 m), collada dels Meners o de la Mina (2. 713 m) i pie de la 
Serrera (2.913 m). Davallada seguint el mateix recorregut. El pie de la Ser
rera, situat a cauall de les ualls de Ransol i de Sorteny, és un dels rñillors 
miradors andorrans. Si la jornada acompanya, es gaudeix d'una exceZ.Zent 
vista de la Pica d'Estats, Alt de la Coma Pedrosa, Pica Roja, muntanyes 
del Pallars, la Maladeta, pie de la Coma de Varilles i, també, del territori 
occita. Desnivell: 959 m Rores efectives de camí: De quatre i mitja a cinc. 
Trajecte sense dificultat tecnica. Vocal: Jaume Torrens, telefon 93 714 55 42. 

Per tal de poder fer la reserva de places a l'hostal, cal confir
mar l'assistencia abans del día 16 de juny. 

GRUP ANAR-HI ANANT 
• Dia 7: Sortida conjunta amb el Grup de Natura i assistencia 

al dinar de germanor del C.E.C. Durant el matí anirem amb el Grup de 
Natura a veure els arbres Grans de la Vall del Mur. Sortirem a les 8 del 
matí de l'IES Castellar. Despla9ament en cotxes particulars. Un cop acaba
da l'excursió, tot aquell qui ho desitgi es podra quedar al dinar de germanor 
que organitza el CEC. (La reserva del dinar i el pagament del tiquet sera 
responsabilitat de cadascú amb els organitzadors). Més informació del dinar, 
en el butlletí del mes de maig. Vocals de l'excursió: Francesc Deu i Elvira 
Guardia, telefon 93 714 58 70, famlO@telepolis.com. 

• Dia 13, dissabte: Cloenda de la temporada 08-09 . 
Ja tenim tota la informació del que farem. Primer anirem a VISitar El 

Marquet de la Roca, edifici emblematic de la Vall d'Horta que tots hem vist 



mil vegades per fora, pero que, aquest dia, el podrem visitar per dins, «visita 
guiada». 

Un cop acabada la visita, iniciarem una excursió a peu, que ens porta
ra fins al restaurant Cal Ramon de Sant Llorenc; Savall. Aquí ens trobarem 
amb els companys que no han pogut venir a l'excursió pero sí que vénen a 
sopar. Amb les forces recuperades i després de passar una bona estona de 
tertúlia i de bona companyia, tornarem a iniciar una excursió fins la Vall 
d'Horta, on haurem deixat els cotxes. 

Qui desitgi venir al sopar i no pugui venir a l'excursió, té la possibilitat 
de venir directament al restaurant. 

Sortida a les 17:00 hores de l'IES Castellar en cotxes particulars. Preu 
del sopar: 16 euros. 

Caldra portar una llanterna per la tornada. Reserves fins el dia 7 de 
juny al telefon 93 714 25 54, Ricard i Alícia, canturri.iserte@hotmail.com o al 
93 714 82 95, Guillem i Carme, diaz mas@hotmail.com. 

GRUP DE SENDERS 
• Dia 28, diumenge. Sortida de cloenda de temporada: El Sobre

puny al sud del Catllaras, PR- C 199. 
El Sobrepuny és un dels cims més gratificants del Catllaras al sud de 

la serralada que forma la Clusa; el PR- C199 és un sender de nova creació a 
la Nou de Bergueda i Malanyeu, de 37 quilometres circular. Nosaltres farem 
una part del sender i descobrirem nous racons del Bergueda. El desnivel! de 
la Nou al Sobrepuny és de 771 metres; la varietat de vegetació us sorprendra 
i si tenim sort podrem albirar l'aliga perdiguera o la sargantana de dues cues. 
Sortirem de la Nou per arribar altra vegada al mateix lloc de partida. 

Recorregut: La Nou de Bergueda 885 m, Torrent Xic, font de Caselles, 
clot de Manrell, font del Faig, balma del Teixidor, baga de dalt d'Espades, 
Sobrepuny de baix 1.566 m, Sobrepuny 1.656 m, collet del Faig, coll de la 
Plana 1.430 m, baga de Baix, cova-avenc d'Espades (porteu frontal, els que 
vulguin podran fer un tomb), la Callada les Agudes, Nina de l'Ínsula, grau 
de l'Ínsula i cova, cal Patzí i la seva font i arribada al Santuari de Lurdes. 

Dinar al restaurant cal Marginet de la Nou. Preu de la sortida 30 euros 
viatge i dinar inclos. Només caldra portar esmorzar i beguda suficient. 

Sortida de Castellar a les 7 del matí de la ronda de Llevant davant la 
piscina coberta. Inscripcions i pagament: Últim dia, divendres 5, al 
Centre a partir de les 9 del vespre. Vocals: Quim Solbas, Begoña Baster
retxea i Carme Lleixa. Telefons de contacte: 93 717 33 48 i 93 714 86 94. 

GRUP DE NATURA 
• Dia 7: Arbres monumentals de la Vall de Mur. Sortida: a les 8 

del matí de l'IES Castellar. Arribada: a Les Arenes per participar en l'Aplec 
que organitza el Centre. Qui vulgui quedar-se a dinar s'ha d'inscriure a l'or
ganització de l'Aplec. 

Vocals: Marta Busquets i Raül Esteve, telefon 93 714 79 41. 
• Juliol, dissabte dia 4: Participació al Projecte Orenetes, mireu el 

web: http://www.orenetes.cat/. 
El projecte Orenetes és una iniciativa de la Fundació Territori i Paisat

ge de la Caixa de Catalunya desenvolupada amb l'Institut Catala d'Ornitolo
gia (ICO). 



Ens trobarem a les 8 del matí a l'IES Castellar per fer l'observació, 
recompte i seguiment dels nius de l'oreneta cuablanca (Delichon urbicum). Qui 
tingui prismatics, que en porti. Vocal: Elvira Guardia, telefon 93 714 58 70. 

ESPLAI SARGANTANA 
COIII! 

tes 

ells 

BJENV0LGUTS 1 reST!MADÓS SÁRGÁNTÁN@S! 
vOM 3ST3U P3R v4ST3LL4R? 

F I L O M E N A: Després del vostre debat tan interessant per tots, el 
Gules ens va explicar tot el que vosaltres, sargantanes maques, vau parlar 
durant el matí. Després de tot aixo ens vam reunir amb en Juanjo Muñoz, 
que primer em volia destrossar casa meva!!!, aquell hose tan bonic que vosal
tres vau coneixer! 

JUANJO MUÑOZ: Después de vuestras habladurías y discusiones, mi 
socio Gules vino ¡a contármelo todo! Me reuní con esa hada Filomena para 
negociar el futuro de mi central. 

CONCLUSIONS DE LA XERRADA ENTRE LA FILOMENA 
1 EL JUANJO: 

o Que no es pot destruir un hose per la calderilla!!! Perque un hose és 
molt important: hi viuen fades, animals, plantes, s'hi pot anar d'excursió ... 

o A 37 dies nedant des de l'Avinguda Josep Fontcuberta podem trabar 
la platja de Caldes. 

o Que es necessita electricitat pel nostre consum, tot i que és possible 
viure sense malgastar l'energia que tenim i, a més, existeixen d'altres mane
res de generar-la que no incrementi la contaminació atmosferica. 

o La Font del Lleó expulsa aigua a 74°C. 
o Hem de ser sostenibles i no destructors del medi ambient. 
o Les xocolatines no ens poden comprar ni el tanga del nostre estrw;:. 
o Que el terreny i el camping haurien de desapareixer si existís la cen

tral termica. Potser fins i tot els esparrecs de la riera. 
o L'alcalde de Caldes es diu Jordi Solé i Ferrando i, segons xafarderies 

varies, no es depila el culet. 
o Que a una central tot esta molt mecanitzat i hi treballa poca gent, 

per tant, hi hauria poca feina. En tot cas sempre hi haura 37 porcs per per
sona a Caldes, és clar que a Castellar hi tenim 6'99 especuladors per cada 
persona decent. 

Per tant; no es construid la central termica al hose de la fada Filomena! 
Visea!!! Tot i que es construiran molins de vent per aconseguir electricitat, 
energia eolica, que redueix l'impacte ambiental i forma part de les energies 
renovables. 

Que! Que us en sembla, eh? Esperem la vostra opinió per aprovar-ho. 
Els vostres amics. 



Sí! Per fi hem pogut saber com 
van acabar la Filomena i el Juanjo, pero 
vosaltres que penseu: Creieu que ha aca
bat realment bé? Discutim-ho! 

Pero seguim amb els temes 
calentets (és a dir: Els importants que 
hem de tenir en compte per ser un bon 
Sargantana!) 

El tema que per importancia ens 
atreu són ELS MAGNÍFICS CAMPA
MENTS D'ESTVERANO!!!! 

·Es realitzaran del 26 al 2 de 
julió del dózmilnueve. 

• Preu 190 euros (+15 euros per 
no socis) i 15 euros de descompte pel 
segon germa. 

(L'Esplai Sargantana no es respon
sabilitza del benestar dels nens i nenes 
assistents als campaments abans ano
menats). Pero va, seguiiimmmmm, que 
encara queden un parell de temetes 
més!! 

RECORDEU: L'assistencia OBLI-
Filomena 

GATORIA de tots els Sargantanes Al ? 1 1 
GPJMESSC (Gran Party Jamas <7f~ 
Montada por el Esplai Sargantana que 
Sera la Canya) on celebrarem els nos-
tres 10 anyakuuuss ! "" !"" ! 

Juanjo Muñoz 

Cons~s Juanjo S.L 

V 

I per últim, recordar la MegaSortidaAlaMolaque vamolarmoltimoltimol
timoltaonvamfermoltescosesentreelles: 

-Caminar. 
-Caminar. 
-Després vam caminar una miqueta més. 
-Vam entrar a un Avene. 
-V a m caminar. 
-Vam veure Rucs (a part d'en Chals). 
-V a m caminar. 
-Vam observar i aprendre algunes casetes sobre plantes (és a dir, com 

es pot fer un arma que dispari amb una planta molt típica dels nostres hos
cos, és a dir, la Sabana de París). 

-V a m caminar. 
-Vam entrar a l'Avenc d'abans i vam explicar una historieta de terror!!! 
-Vam seure a una pedra (cree recordar que en aquell moment ens va 

passar pel costat un mosquit). 
-Vam caminar dues passes més de les 373737373737373737 que vam fer 

aquell dia) i ens vam retrobar amb els pares puntualment. 
Nota: Durant aquesta excursió, a part de caminar, van existir parades 

per agafar energies i menjar (i evidentment, jugar al Pueblo, al Pi ... ). Felici
tats a tots els que vau assitir a aquesta super Ruta, perque la vau superar 
adequadament! Petonets, sargantanuus!! 



GRUP LES DUES TRACES. Esquí de muntanya al teu abast. 
• Dies 6 i 7: Aneto 3.404 m per l'Espatlla d'Aneto (Alta Ribagor9a) . 
Els interessats adreceu-vos a Pere Estapé, tel. 626 53 96 61. 

GRUP DE FOTOGRAFIA 
·Les fotografíes del primer trimestre es tan exposades tot aquest mes de 

juny al local social del Centre Excursionista. Els dies que es poden veure són 
els dimecres de les 19 h a 21 h i els divendres de les 21 h a les 23 h. 

·El SE;gon trimestre, amb el tema «La setmana del pallasso», té el ter
mini de presentació de les fotografies el 19 de juny. Recordeu que no cal en
ganxar-les sobre la cartolina. Durant el mes de juliol aquesta exposició resta
ra al vestíbul del mercat. També cal fer memoria que aquest tema tindra 
premis a part. Per més informació adreceu-vos als vocals de fotografia. Lluís 
La torre. 

NOTICIARI DEL CENTRE 

CANVI D'ADRECA ELECTRÓNICA DEL CENTRE 
Degut a l'entrada massiva de correu-escombraria, que dificulta molt el 

treball i fa perdre tant de temps, hem cregut oportú obrir una nova adrec;:a. 
Preneu-ne nota sens falta: 

cecastellar@gmail.com 

Nota de la redacció 

Demanem disculpes al Grup Familiar per la no inclusió en el darrer 
butlletí de la sortida programada pel maig passat, error degut a un malentes 
en materia de correu electronic, que es va enviar al centre en lloc d'adrec;:ar
lo a la redacció. 

Recordeu: La recollida d'informació, notícies i material grafic pel butlle
tí es tanca el 20 de cada mes i cal trametre-ho a l'adrec;:a: 
josepmanelcec@gmail.com. 

• Dia 7: X APLEC DEL CENTRE 
1 XIII MISSA A LES ARENES 

10 del matí: 
Celebració de la missa davant de l'ermita. 

2 de la tarda: 
Dinar de germanor de l'Aplec i lliurament 
de premis. 

Adquisició de tiquets pel dinar: Als locals del Centre, dimecres dia 3, de 
19 a 21 h i el divendres dia 5, de 21 a 23 h. (Vegeu pagines centrals del 
butlletí de maig) . 
El Centre i els Amics de l'ermita de la Mare de Déu de Les Arenes us 
desitgen un bon Aplec. 



Gorg Negre 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DEL MES D'ABRIL 

ELS GORGS DE GALLIFA 
El diumenge día 5 d'abril, vam sortir 12 excursionistes del grup Anar

hi Anant disposats a visitar els Gorgs de Gallifa. Arribats a aquesta pobla
ció, vam iniciar el camí que ens va portar al destí previament escollit. El 
matí era fresquet, humit i una mica emboirat, per tant convidava a fer el 
pas animós i lleuger per paratges on la primavera, amb cada to del verd, mos
trava tota la seva esplendor realment bonica. 

Primera etapa: Ermita de la Mare de Déu del Grau, romanica, docu
mentada des del segle XIII. Recentment s'hi han fet algunes reformes incom
pletes per evitar-ne la ruina. Per ser l'hora que era, a redós de les seves parets 
vam esmorzar. 

El sol ja ens feia l'ullet tot seguint el camí cap a la Riera de Gallifa i 
ja veiem el Gorg Negre o de Les Elies, profund, espectacular en un engorjat 
de la riera, i més amunt d'altres més petits. Continuavem avan¡;:ant tot se
guint la remor de l'aigua, per un camí completament aixaragallat per l'efecte 
de l'aij5ua i sobretot, de les motos. 

Es un tram on podem fer-nos carrec de com aquestes maquines poden 
modificar el terreny. Evidenment és el seu paradís, no el dels caminants. 

Continuant el recorregut, davant nostre, el cingle de Sant Sadurní, on 
ja s'hi podía veure el nas de l'Indi. A mesura que anavem caminant ens va 
ensenyar tota la cara, majestuós, amatent de que el camí fos agradós i com
plaent fins arribar al punt de sortida, Gallifa. 

Bonics els indrets d'aquest Valles tan nostre i estimat! 
Anna Ma Lopez, Grup Anar-hi Anant 



·ELS CINC CIMS, TROBADA D'AVALUACIÓ. CONVOCATORIA 
Tots els participants en la gestió de la prava de resistencia del passat 

abril quedeu convocats a trabar-nos el proper 12 de juny, a les 21:00 h del 
vespre al Centre. Farem la valoració de tots els aspectes que recordem de la 
darrera prava per millorar gestions futures , aportant la nostra opinió crítica 
i assenyalant els encerts i les errades. 

Si veniu després de sopar, trobareu un alegre refrigeri esperant-vos. És 
una convocatoria acordada en la Junta del Centre. Per anar endavant! 

Control de pas a Sant Llorenc Savall 

LA GRAN PROVA: ELS CINC CIMS 
La IX edició de la magnífica prava biennal de resistencia en muntanya, 

Els Cinc Cims, celebrada el 26 d'abril passat, ha estat memorable un cop més. 
A part de ser la prava més dura que programa el centre excursionista 

de Castellar, podem anomenar-la «gran prava» pel conjunt de circumstancies 
que l'han envoltada. 

Per una banda l'amenac;a d'una meteorología hostil, amb prediccions de 
fred i tempestes, que es va complir fins el migdia. Per altra, el valor dels 
308 atrevits, -entre ells, 51 dones- que a l'hora establerta van emprendre 
!'aventura de sortir, malgrat durant la ruta, cansats de barallar-se amb l'ai
gua, el fang i les relliscades, 72 dels quals van abandonar-la. I finalment la 
fidelitat al servei dels prop de 90 col·laboradors que van implicar-se en les 
tasques de senyalització, control, avituallament, informació i coordinació de 
la prava, que suposa reunions , gestions, transport i permanencia de certes 
hores a la intemperie, faci el temps que faci, o al centre logístic. Des de quarts 
de 5 del matí fins passades les deu de la nit, uns i altres treballaren perque 
els 338 inscrits poguessin trabar el dur camí més agradable. Al final, una 
trentena, espantats per les previsions, es van quedar a casa. 

A les 12:38 h . arribava el primer en acabar, Jonathan Valladares M. 
que va recórrer en 6:40 h . els 53 quilometres amb uns desnivells de 2.000 m. 
Els últims van emprar 16 hores en fer el mateix recorregut, pero és tot un 



Cim de Sant Sadurní de Gallifa 
(Foto: Xeix) 

Coll de la Rovira, camí de Gallifa 
(Foto: Xeix) 

merit. No consta !'existencia de cap ferit, pero sí es va tenir notícia d'alguns 
problemes musculars i caigudes. Poca feina pels serveis de la Creu Roja. 

Malgrat la manca de perfecció en algun aspecte de la prova, varen arri
bar 236 persones, més o menys esgotades, pero la majoria satisfetes per ha
ver superat el repte personal de resistencia. 

Les opinions sobre l'organització van ser majoritariament positives, en
cara que alguns indicaren petites incidencies que van causar despistes i per
dues momentanies o, puntualment, insatisfacció pel nivell d'avituallament en 
algun punt determinat de la ruta, tot i diferir mínimament de !'anterior. 

Sense cap mena d'empatx, cal agrair el bon fer del voluntariat que va 
col·laborar, i entre ells, també, el grup del Radio Club Castellar, que en tot 
moment van tenir-nos informats sobre pantalla d'on es trobaven els membres 
que tancaven la marxa, mitjanc;ant el sistema de localització que portaven, a 
més a més de permetre'ns resoldre oportunament alguna incidencia amb la 
radio quan no hi havia prou senyal telefónica. 

Ara només manca trobar-nos un dia i valorar tots els aspectes de la prova 
per millorar alló en que hi ha hagut alguna insuficiencia. Fins aleshores, gracies 
a tots i fins la propera, si la salut ens ho permet! J . M. Martí, coordinador. 

EL GRUP FAMILIAR A L'AZIMUT 2009 
El proppassat cap de setmana, 9-10 de ma1g, varem col·laborar en les 

estades anuals d'Azimut. 
Azimut és l'organització que agermana tots els centres excursionistes de 

Catalunya amb seccions d'iniciació al muntanyisme, seccions infantils i juvenils. 
Varem ser gairebé 200 participants (198, ni un més ni un menys) d'ar

reu de Catalunya. 1 ens ho hem passat d'alló més bé, fent moltíssimes acti
vitats, algunes de programades i d'altres improvisades. Aquestes estades ens 
han permes coneixer gent d'arreu de Catalunya i fer molts amics nous. Du
rant aquests dos dies hem jugat, rigut, cantat i fet molt el burro. 

Els papis/mamis que hi varem assistir, varem fer de suport als moni
tors, així com no varem deixar escapar l'oportunitat de jugar i fer el burro 
tant o més que els propis nanos. 

Des de el Grup Familiar volem animar-vos a reservar a l'agenda un espai 
en blanc durant els caps de setmana de la primera quinzena de maig del 2010 
per poder assistir-hi tots junts i passar unes incre!bles convivencies amb els 
nanos. 



EL MONT BLANC PER LA CARA NORD DE LA DOME ... 

La temporada d'esquí ha estat excel ·lent. Als Pirineus encara tenim 
gruixos de neu considerables, pero jo tenia «mono d'Alps». Quan ja gairebé 
havia renunciat a anar-hi, el Jaume Llobet em comenta que a Caldes hi ha 
una colla que organitza una sortida al Mont Blanc l'1 de maig. Contacto amb 
ells i al final resulta que fan canvi de plans i ens passen la reserva feta al 
refugi dels Grans Mulets i els que hi anem som dos, el Miquel Fuertes de 
Sant Cugat i jo. 

El Miquel vol comprar uns bons guants i un passamuntanyes pero es 
troba grans piles de banyadors que omplen ja les botigues. Al final aconse
gueix trabar material d'hivern. 

En sortir de la feina ens posem camí dels Alps per aprofitar al maxim 
el pont de tres dies, dormim unes hores entre Valence i Grenoble i ens plan
tem a Chamonix divendres a les 9 del matí. Ens equipem i ens embarquem 
al teleferic de l'Aiguille du Midi, pero només fins a l'estació intermitja a 2.317 
metres. En mirar cap a fora, el Miquel es queda bocabadat amb l'espectacle: 
parets de roca i gel, séracs, neu abundant i ni un núvol al cel: «Ostres, feia 
13 anys que no venia als Alps!» diu el Miquel. 

Comencem a foquejar per sota del teleferic seguint la tra¡;:a oberta al mig 
metre de neu que ha caigut el dia abans. Anem coincidint amb tres txecs 
que porten al cap el mateix objectiu que nosaltres. En passar per sota del 
Glacier Rond, en un flanqueig de baixada, el terreny passa a ser de neu dura 
plena de síndries de gel i roes caigudes fa poc de les arestes gelades que ve
iem sobre els nostres caps, més de mil metres més amunt. El Miquel porta 
un flamant case de 39 euros que estrena avui, pero poc podría fer si el to
quessm. 



Passada la zona emocionant, entrem a la gelera dels Bossons i comen
cem a desfilar entre boniques formacions de gel. Una mica d'equilibris per 
passar els ponts de neu sobre les esquerdes de la Jonction, i ja estem sota la 
pala del refugi. La gent que va davant nostre han marcat una tra<;a molt 
suau amb una quarantena de zetes que semblen fetes amb regla i compas. 
Poc abans del refugi, veiem caure un allau de dimensions considerables just 
per on hem passat fa una horeta. Ens quedem gla<;ats, pensant en la ruleta 
russa a la que acabem de jugar i que ens tocara repetir a la baixada. 

Deixem els esquís al peu del refugi dels Grans Mulets, a 3.050 metres, 
i ens enfilem en la via ferrada que dóna accés a l'edifici ben penjat a l'únic 
roe que vam trobar per aquestes gelades contrades. Val la pena arribar fins 
aquí dalt encara que només sigui per anar al WC, una caseta de fusta pen
jada al buit amb una timba de més de 500 m sota el teu ... Ens queden un 
parell d'horetes per descansar abans de sopar a les 18 hores, i mentrestant 
assequem la roba suada al sol que encara llueix. 

La tra<;a cap al cim no és oberta, ningú ha pujat els últims dies. El 
refugi no és ple, som uns 40 muntanyencs somiant amb el Mont Blanc que 
atacarem d'aquí unes hores. Majoria de francesas i sui:ssos, som els més 
meridionals. Sopant comencem a sentir el rumor de que la via normal dels 
«plateaus» és molt perillosa per la caiguda de séracs, i que últimament és 
més freqüent la «Route Royale», seguint l'aresta nord del Dome de Gouter. 
Ens mirem aquesta aresta per la finestra i no parem de dir: «S'han begut 
l'enteniment! Aixo és massa penjat, nosaltres no som tan tecnics i coses per 
1' estil» . 

Refugi Vallot al fons Mont Maudit 



Ens fiquem al Hit per descansar una estona, i a la 1 en punt ens des
perta el guarda amb l'esmorzar/ressopó a taula. Ens anem equipant, pero 
sembla que ningú té pressa per obrir la tra<;:a a la neu fonda. Finalment 
arranquem a dos quarts de tres darrera dels valents que s'ofereixen per fer 
de retrae. L'espectacle de la nit estelada, els llums de Chamonix al fons i els 
relleus gla<;:ats que s'intueixen no té preu. En una mitja hora som al trencall 
entre la vía normal i la Royale. Els que obren, marquen cap a la segona, 
!'alternativa d'obrir tra<;:a i esquivar les esquerdes dels «plateaus» a les fos
ques no em sembla prudent. Seguim al grup capdavanter i anem fent «voltes 
maria" cada cop més estretes entre l'aresta i els séracs penjats; arribem a 
un punt en que allo és massa dret per seguir obrint tra<;:a. 

Som uns 30, i els que semblen tenir-ho més clar són uns guíes que diuen 
als seus clients anglesos que és posin els grampons i enganxin els esquís a la 
motxilla. Veiem llums a sota, per la ruta dels «plateaus». Algú s'ha decidit a 
obrir la vía normal, massa tard, ja estem aquí penjats. El Miquel refresca 
els seus coneixements de nusos de la seva etapa marinera, i ens encordem. 
Comencem a seguir els guíes que obren camí cap amunt. L'aresta és ben 
dreta, la timba a banda i banda deu ser important, sort que és fose i no es 
veu, pero les condicions de la neu són molt bones i es deixa fer. Després de 3 
o 4 horetes amb els esquís a l'esquena, surt el sol i arribem a un coll sota el 
Dome de Gouter, a uns 4.100 metres. 

Ens tornem a cal<;:ar els esquís i seguim el suau llom mirant l'itinerari 
que ens resta. A les «voltes maria» de sota el refugi Vallot, el Miquel comen
<;:a a notar símptomes de cansament. Un cop al refugi a 4.367 metres, el 
Miquel intenta menjar xocolata i quasi es trenca una dent, estem a quinze 
sota zero, sort que no fa gens de vent i fa sol. 

Cim del Mont Blanc. P. Estapé i M. Fuertes 



A !'arribar al Vallot recordo perfectament que just fa un any vaig ha
ver de renunciar a fer cim degut al vent i al gel que varem trabar, tot i que 
el company Xavi Llaveras de Terrassa sí va decidir fer cim i ho va aconse
guir. També recordo que fa 10 anys, fen cardada amb el Ferran Marcos, el 
Caries i la Teresa de Solsona, sí que varem assolir el nostre objectiu. 

Encara no sabem que passara, pero la moral esta molt alta i sense pen
sar-ha més posem els grampons i sortim cap al cim dels primers. La neu 
caiguda els últims dies ha deixat una aresta ben afilada, pero un cop oberta 
la tra<;a dóna més confian<;a. El cansament del Miquel esdevé esgotament i 
l'últim tram se l'hi fa insuportable. Les carnes li fan figa i diu de girar un 
parell de cops. L'animo dient-li que falten 20 minuts mal comptats ... Final
ment a dos quarts d'1, despres de tres hores d'aresta, fem cim. Menys de la 
meitat dels 40 que ho intentavem hem arribat als 4.810 metres. L'esgotament, 
i el respecte que tenim al baixar la cresta en aquestes condicions, fa que deixem 
les expressions d'alegria per d'aquí a unes hores. L'agradable temperatura de 
set sota zero ens permet descansar una estoneta al sol, fer-nos les fotos i 
contemplar en viu i en directe un grup de tres valents baixant la cara nord 
del Mont Blanc. Li preguntem ingenuament al noi canadenc que ens fa la 
foto si és el primer cop que fa el Mont Blanc, i ens diu «és el primer cop que 
ho faig d'una atacada des de Chamonix». I com no ha tingut prou amb els 
3.800 metres de pujada, ha pujat la cresta amb els esquís a la motxilla, se'ls 
posa al cim mateix i baixa esquiant la cara nord per trabar-se amb els altres 
tres que !'esperen al Gran Plateau. M'oblidava que hem vingut a jugar a la 
divisió d'honor del muntanyisme. 

Amb una hora i mitja desfem la cresta i ens posem els esquís al Vallot 
per comen<;ar a lliscar amb una neu pols impecable camí del Gran Plateau i 
el Petit Plateau. Anem seguint les traces de baixada entre esquerdes i séracs 
de grans dimensions. Cap als 3.300 metres ens fiquem enmig de la boira, 
(quatre núvols d'evolució, que dirien els meteorolegs) i hem de tirar de GPS 
per localitzar el refugi dels Grans Mulets. 

Ens hem de quedar a dormir una segona nit ja que no arribem a temps 
a l'últim teleferic cap a Chamonix. 

El refugi és ple, així que el guarda ens ofereix dormir al terra del men
jador, sobre una manta, ja ens va bé, dormiríem fins i tot de peu. Sopem 
amb una parella de francesas que han fet cim més tard que nosaltres i tam
bé dormiran a terra al igual que una dotzena de muntanyencs que com no
saltres se'ls ha fet tard per baixar a Chamonix. A dos quarts de dues de la 
matinada queden 68 lliteres lliures i calentes de la gent que ha sortit cap el 
cim, i canviem el terra del menjador per una confortable llitera, on podem 
dormir fins a dos quarts de set, tot un luxe. Ens llevem com nous, esmorzem 
i sortim esquiant cap avall. La neu s'ha encrostat i hi ha moltes traces fon
des del día abans, de manera que la baixada és bastant incomoda. Si et surts 
de la zona més fressada esquíes millar pero et pots ficar en una esquerda, a 
canvi, els ponts de neu i el flanqueig de la zona d'allaus semblen més segurs. 
Trobem un alemany que ha dormit al Vallot i baixa bastant tocat. Arribem 
al Pla de l'Aiguille a les deu del matí i la majoria dels mortals agafaria la 
cabina cap avall més que satisfet, pero el Miquel i jo patim el mateix vici, 
l'esquí, i gairebé sense dir-nos res, tots dos portavem al cap la mateixa idea, 
«ja que estem aquí podríem anar a fer la Vallée Blanche de postres, no?», i 
agafem el teleferic cap amunt. 



Aresta cimera 

Pujant, gaudim mirant les traces recents d'un parell d'esquiadors que han 
baixat la Nord de fAiguille du Mid~ fent corbes per llocs penjadíssims a 55°. 

Fem una mica el turista a dalt de l'Aiguille du Midi, a 3.842 metres 
envoltats de japoneses. Passem la cresta ben equipada amb cordes fixes, i 
comencem a esquiar cap avall els 18 quilómetres de Vall Blanca envoltada de 
gegants de gel. Fem una variant al costat dret del Gran Ronyó, gaudint de 
pales interminables de neu pols fins el genoll, tot un luxe al maig. Una mica 
de banyeres per rematar les carnes abans d'arribar a la Salle a Manger, una 
mica d'esquí de fons a la Mer de Glace, i ens traiem els esquís gairebé a la 
cova de glac; de Montenvers. Escales, teleferic, cremallera, i cap al cotxe. Des
fem els 850 quilómetres sense parar només que als peatges, i donem el cap 
de setmana per ben aprofitat. Pere Estapé i Miquel Fuertes. 

• ET BUSQUEM A TU ... 
Si t'has cansat de l'horitzontalitat de les muntanyes i tan sols penses 

en vertical.. .. 
Si volies presentar-te com a doble del Spiderman i vas fer tard ... 
Si sents enveja de les llonganisses i xorissos perque poden estar 

tot el dia penjats i no es cansen ... 
En definitiva, si tens el cromosoma «mico» ... T'estem buscant! 
Més info i contacte als taulells d'anuncis del centre sota el nom: 

((EL RACÓ de !'ESCALADOR». Jordi 



ES PELEO LOGIA 
• Dia 5: AVENC DE LA FRAGATA (-28m.) 
Situat al terme municipal de Sitges al pare natural del Garraf. Ca

vitat composta d'un únic pou tal com es pot observar a la foto i sense cap 
tipus de formació. A la part de baix de tot hi ha parets totalment llises 
com en altres petites cavitats d'aquesta zona. Descens realitzat per: J. 
Navarro i M. Mañosa. 

Avene de la Fragata 

Dia 10: COVA DE CIRAT (120 m, -61'5 m) Situada al terme mum
cipal de Montán a la província de Castelló de la Plana. 

Si es disposa d'un vehicle 4x4 es pot arribar a la boca de la cava como
dament i sinó s'ha de deixar a mig recorregut, a uns 5 minuts de !'entrada. 
L'entrada és de grans proporcions per una galeria 

que seguirem fins que topem amb una estalagmita d'uns 6 metres d'al
c;:ada i que ens indica l'inici real de la cava. Grimparem primer per la banda 
posterior d'aquesta formació i l'últim tram per la banda exterior. Anem a parar 
a una estreta galeria on tates les formacions estan trencades, seguim enda
vant fins que passem una escletxa que ens porta a la sala més gran de la 
cavitat i la que té més formacions. Seguim endavant per un altre galeria sense 
perdre alc;:ada fins arribar a una altra que té la paret de !'esquerra en rampa 
i que baixarem per l'inici fent «ramonage». Travessem aquesta galeria fins 
arribar a una rampa que finalitza a dalt de tot amb uns magnífics «gours» 
(els que s'observen a la foto). 

Després tenim dues opcions, o grimpar per sobre uns blocs o passar per 
sota per la banda esquerra. Nosaltres escollim la segona opció i resulta més 
interessant perque hi ha més formacions i també un parell de «gours». Des
prés s'arriba a una nova espaiosa sala, i d'aquí a una galeria terminal que 



Cova de Cirat 

cada cop es va fent més estre
ta i més baixa. Cal destacar 
que en cap moment ens hem 
d'arrossegar per visitar la 
cavitat. Visita realitzada per: 
J. Navarro i M. Mañosa. 

Dia 19: AVENC TAPAT DE 
MAS TRABAL (-20m.) 

Situat al terme munici
pal de Begues (massís del 
Garraf). El se u accés es fa 
igual que amb l'Avenc de Mas 
Trabal que esta uns metres 
més avall d'aquest. Ens el 
trobem en una petita entrada 
al costat de la pista que con
dueix al seu «germa gran». 
Cavitat que només té un únic 
pou pero amb bastantes for
macwns. 

La que surt a la foto és 
M. Mañosa remuntant a la 
meitat del pou. 

Descens realitzat per: 
J. Navazo, J. Navarro i M. 
Mañosa. 



CLINICA DENTAL,... 

OEL CEN~E "' 

Sala Boadella, 11 , baixos 
Telefon i fax 93 747 45 90 
CASTELLAR DEL VALLES 

Rambla Josep Tarradelles 
08400 Granollers 

Telefon 938 613 404 

1M TALLER VILACLARA S. A. 

V 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 ELECTRODOMESTICS 
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 

Passeig de Cordelles, 33, 1 r, 1 a 
Telefon 93 580 67 92 
Fax 93 424 61 14 
08290 CERDANYOLA DEL VALLES 

~'. 
PLAN~ 

Prat de la Riba, 34 (plac;:a de Catalunya) 
Tel. 93 714 40 62 

CASTELLAR DEL VALLES 

1 1 

+'fmj+ 
Castellargraf, S.L 

Puig de la Creu, 3- Tel./Fax 93 714 51 42 
castellargraf@telefonica.net 

Castellar del Valles 

ESPORTS 

STO" 
Cra. de Sentmenat, 78 

Tel. 937142874 
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vinil de color 
impressió de vinil en quadricomia 
impressió de pancartes 
expositors /luminosos 
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cotxes, camions i motos 
estands per tires 

imatge corporativa DJSSfNV papereria personal 
catalegs 

pagines web 
presentacions 
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projectes a mida 
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