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JULIOL-AGOST 2009 

Bon estiu, fent ruta o remullant-vos! Fins al setembre 



PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 

Juliol-agost 

4, dissabte 

11-12, cap de setmana 
19, diumenge 

26-2 d'agost 
30 d'agost 

Activitat 

Projecte Orenetes, participació 
Exposició fotografies 
<<La setmana del Pallasso» 
al Mercat municipal, per votar. 
Sortida al refugi Erols 
Traves. de l'Alt Emporda 
a !'Alta Cerdanya 
Campaments d'estiu 
Termini per lliurar fotografies 
del Trofeu J oan Riera 

TENIM NOTÍCIA DE ... 

Més informació a 

Grup de Natura 

Grup de Fotografia 

Grup Familiar 

Grup de Muntanya 
Esplai Sargantana 

Grup de Fotografia 

Data Excursió Organitza Km 

4-5 Ascensió al Gran Tuc de Colomers Club Excta.de Gracia 932 378 659 

Travessa Núria-Queralt Associació Muntanyencs Berguedans 94 

93/8 221 072 www.92km.com 

4 Ronda Popular per les Masies de Polinya Associació Excta. Polinya 93 713 32 06 12 

Marxa Nocturna Campionat de Catalunya Unió Excta. Sant Joan de les Abadesses 

93 838 73 91 1 93 838 718 

5 Caminada Mollet-Masnou Club Muntanyenc Mollet 93 579 12 85 15 

Caminada Nocturna Foment Arqueológic Ex. Sallen tí. 93 837 19 03 10 

11 GR-11 Ulldeter-Núria Club Excta.Anoia 93 772 76 66 

12 Camí deis Bons Homes Orgeis-Merens Vals Centre Excta.Sant Celoni 93 854 52 13 

El Gorg Negre (Gualba) Club Excta.Breda 659 13 33 65 

18-19 Caminada Popular Nocturna Poblet-Prades Agrupació Cultural Vila-Seca 607 42 79 94 23 

18 Caminada Nocturna Club Excta.Sant Vicen9 689 78 14 91 10 

MontPerdut Club Muntanyenc Sant Cugat 936 745 396 

19 Caminada Popular de Creixell Club Esportíu Muntanyenc Creixell 12 

3a Classica a !'Olla de la Vall de Núria Unió Excta. Vic www.unioexcursionistadevic.org 21 

22a Caminada Popular Val! de Gósol Amics de la Caminada 973 370 126 

Caminada Nocturna Centre Excta.Sant Vicen9 Castellet 

25 Ascensió al Carlit Club Excta. Breda 

26 Travessa als Pirineus Grup Excta.Amerenc Esquelles 972 430 488 

31 Caminada Nocturna d'Estiu La Lira Vendrellenca 977 666 995 10 

2 agost XXII Pujada al Port de Salau (Pirineu) Cercle d'Agermanament occitano-catala 

93 284 36 34 http://www.caoc.cat 

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



ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MESOS DE JULIOL-AGOST 

GRUP FAMILIAR 
• Dies 11-12 de juliol: Sortida al refugi Erols. Última sortida de la tempo

rada, de tot un cap de setmana. Cal reservar placa abans del 30 de juny per
que ens guardin lloc al refugi. Si voleu estar a !'última, connecteu amb el grup de 
notícies: http://groups.google.es/group/cec_grupfamiliar. 

GRUP DE MUNTANYA 
• Dia 19 de juliol: Travessa de l'Alt Emporda a l'Alta Cerdanya. 6a etapa 

- Del santuari de Núria a l'estació d'esports d'hivern Puigmal 2.600 (Alta 
Cerdanya), passant pel coll de Finestrelles, puig del Segre, Puigmal de Llo i Ai
guaneix (ascensió facultativa al Puigmal d'Er, de 2.911 m). Distancia total: 11.507 
metres. Desnivells ascendents: 916 metres. Desnivells descendents: 910 me
tres. Temps efectiu de camí: 4 hores i 53 minuts. Velocitat mitjana de l'etapa: 
2.356 metres/hora. Cal portar esmorzar i beguda suficient per a tata la jornada. 
Per tal de poder agafar a Queralbs el primer cremallera de Núria, la SORTIDA, 
ATENCIÓ, sera a les CINC 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 au
tocar i l'hora d'arribada a la nostra vila sera a l'entorn de les set de la tarda. Per 
assistir a les etapes d'aquesta ruta cal primer formalitzar la inscripció i disposar 
de la targeta de l'asseguran<;:a d'accident habilitada per a ALTA MUNTANYA. 
Com es va informar oportunament, per tal de procurar posar el punt i final que li 
correspon a la travessa d'enguany, en acabar aquesta etapa celebrarem un dinar 
de germanor al restaurant Ca l'Amagat de Baga. Vocals: Joan Estalrich, Vicen<;: 
Portell, Vicen<;: Soto i Jaume Torrens, telefons: 93 714 73 05 i 93 714 55 42. 

Nota: El Grup de Muntanya del Centre desitja que gaudiu tots d'unes mag
nífiques jornades de vacances. Alhora, us avancem que malgrat que ja s'han exhau
rit les etapes de la ruta d'enguany, els propers mesas de setembre i octubre es 
realitzaran dues noves sortides, probablement amb autocar. Els companys que 
tenen el costum de participar a les diverses travesses que organitza el Grup, a 
principi de setembre se'ls hi lliurara, a l'avant;:ada, al seu propi domicili, puntual i 
detallada informació d'ambdues activitats. Esperem que seran del vostre grat. 

GRUP DE NATURA 
• Dia 4, dissabte . Participació al Projecte Orenetes. Mireu el web: 

http://www.orenetes.cat/. El projecte Orenetes és una iniciativa de la Fundació Ter
ritori i Paisatge de la Caixa de Catalunya, desenvolupada amb l'Institut Catala 
d'Ornitologia (ICO). Ens trobarem a les 8 del matí a l'IES Castellar per fer l'obser
vació, recompte i seguiment dels nius de l'oreneta cuablanca (Delichon urbicum). 
Qui tingui prismatics que en porti. L'activitat durara unes dues o tres hores. Vo
cal: Elvira Guardia, telefon 93 714 58 70. 

Curs de Micología 
El Grup de Natura esta preparant un curs sobre Micologia, que es fara els 

dimecres dies 30/09, 07/10, 14/10 i 21110 de les 19 a les 20,30 h. , amb una sortida 
practica. lnscripcions: els dies 2, 4, 9 i 14 de setembre. Preus: Socis CEC: 35 euros; 
no socis: 55 euros. (places limitades) . 

Estigueu atents al butlletí del mes de setembre on es publicaran tates les 
informacions. 



GRUP DE FOTOGRAFIA 
El dia 19 de juny va ser l'últim dia per entregar les fotografíes del segon 

trimestre, tema «La setmana del pallasso». Els primers dies de juliol es fara el 
veredicte com sempre a carrec del Departament de Fotografía de les Agrupacions 
Narcís Giralt de Sabadell, que donaran els punts pel concurs anual. Les fotogra
fíes quedaran exposades al vestíbul del Mercat Municipal a partir del 4 de juliol, 
on hi haura unes butlletes per poder votar i atorgar un premi popular a la fotogra
fía més votada. 

El dia 30 d'agost s'acaba el termini per entregar les fotografíes del Trofeu 
Joan Riera, tema lliure. Les cartolines es poden passar a buscar per al local del 
Centre Excursionista. .,.._ ~ 

ESPLAI SARGANTANA COLÓN/ES D'ESTIU ( ; 
del 26 de juliol al 2 d'agost ' " ' ' \. .. 

'"•,. ~ .. 
Aquest estiu l'Esplai Sargantana visitara el bosc magic de Ribes de Fres

ser. Es comenta que a les rodalies del poble hi ha un bosc que no és del tot nor
mal. Diuen que esta ple d'éssers fantastics que volten dia i nit de matoll en ma
toll i d'arbre en arbre fent gresca i xerinola. Són tots molt amigables. Entre ells hi 
podem trobar nans, elfs, fa des, pokemons ... La gent de Ribes els sent cantar als 
hoscos al vespre, pero els darrers dies només es senten crits i discussions. Pel que 
sembla, últimament tenen problemes i volen que algun grup de nens i nenes els 
ajudin a superar-los i que els retorni la felicitat que tant falta al Bosc Magic dar
rerament. Si voleu formar part d'aquesta aventura digueu als vostres pares que us 
apuntin a les meravelloses colonies de l'Esplai Sargantana. Vine de colonies! 

Grup de petits nascuts entre 2002 i 2004; Grup de mitjans, d'entre 1998 i 
2001; Grup de pre-joves, d'entre 1996 i 1997; Grup de joves nascuts entre 1992 i 
1995. 



NOTICIAR! DEL CENTRE 

BUTLLETÍ DE SETEMBRE: ALS REPORTERS DELS DIFERENTS 
GRUPS DEL CENTRE 

Ara descansarem d'unes activitats per a fer-ne d'altres durant uns dies. 
Us desitgem unes agradables i placides vacances! Pero l'estiu passa volant. 
Esperarem els vostres projectes, notícies, fotografíes i reportatges del 17 al 
21 d'agost, dia que tancarem el butlletí de setembre. Fins aviat i gracies 
per les vostres col ·laboracions i entrega. josepmanelcec@gmail.com. 

CORREU ELECTRÓNIC DEL CENTRE 
Hola, us fem saber que ja hem tancat definitivament l'antiga adrec;a de 

correu electronic del Centre, la de Hotmail. Ara només esta operativa la de 
Gmail: cecastellar@gmail.com 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DELS MESOS DE MAIG I JUNY 

SORTIDA AL MONTCAU 1 COVA SIMANYA 
El passat 24 de maig, quaranta-nou persones, entre grans i petits, del Grup 

Familiar, vam fer una sortida matinal al Montcau. Vam sortir del Coll d'Estena
lles per seguir el camí que porta al Coll d'Eres on vam fer !'obligada parada per 
esmorzar. Tot seguit varem baixar a la cova Simanya, una cova que sembla petita 
de fora, pero que només entrar ja veiem que ens enganya, perque s'eixampla i es 
bifurca en galeries on enguany no hi havia massa aigua. Els petits buscaven el 
drac per matar-lo, pero ens deuria tenir por, perque no va sortir. Al tornar de la 
cova alguns valents van pujar també al Montcau per disfrutar de les seves fabulo
ses vistes. 



CAMÍ DE RONDA DE PLATJA D'ARO A S'AGARÓ 
El 14 de juny passat, trenta-nou vam ser en aquesta ocasió els excursionis

tes que ens vam decidir a recórrer una petiteta part del camí de ronda de la Costa 
Brava. En aquesta ocasió vam anar en autocar fins a Platja d'Aro, on s'iniciava el 
r ecorregut per un base de pins que ens va portar a la cala Sa Canea, on vam fer 
una petita paradeta per esmorzar. Vam continuar el recorregut per un camí que 
rodejava la costa i les seves cales. Un camí molt curt i planer, adient per l'edat 
dels nens del grup, encara petits. Una vegada arribats a la platja de S'Agaró vam 
quedar-nos alla per banyar-nos, jugar i dinar. Una sortida «plaiera» on els nens 
s'ho van passar molt i molt bé. 

Grup Familiar a S' Agaró 

CAMINANT PER LA CERDANYA 
La Cerdanya esta impressionant, és espectacular com estan els seus hoscos 

i paisatges. 
Un dissabte del mes de maig, ens varem trabar a mig matí per iniciar l'ex

cursió que ens portaria fins la Cabana dels Esparvers, 
En cotxe ens varem desplac;ar fins a Cal Jam de la Llosa, on vam iniciar la 

pujada seguint les senyals del GR 107. Durant tot el camí ens va acompanyar el 
soroll de l'aigua del riu de la Llosa, una aigua que enguany brolla per tot arreu. 
Fent fotos i tot xino-xano varem arribar al pla on hi ha el refugi Prat Xuixira; aquí 
ens vam quedar a recuperar forces . Després de menjar una mica i de que alguns 
fessin una dormideta, era l'hora . que ens arribéssim fins la cabana dels Esparvers, 
que serveix d'aixopluc als molts excursionistes que voltem per aquests paratges. 

De cop i volta, unes boires una mica amenac;adores, varen treure el nas per 
sobre de les muntanyes; no ens ho varem pensar gaire i vam iniciar la tornada 
perque no ens caigués l'aigua a sobre nostre. 

Una cosa que vam trabar a faltar va ser que no hi havia bestiar pasturant 
per aquests paratges tan plens d'herba fresca, pero al cap d'una estona varem sor
tir de dubtes. Pel camí pujava un ramat de cavalls, que els portaven a pasturar 
fins !'octubre, «aixo sí que són vacances!» Arribem al cotxe i es posa a ploure, ens 
varem escapar pels pels. 



Cavana deis Esparvers 

Un dia per recordar i uns paisatges per no oblidar, de ben segur que sempre 
els portarem en un raconet de la nostra memoria. 

La Colla ALDICAN 

QUARTA ETAPA AMB REMULLADA 
El passat 31 de maig, els amics del Grup de Muntanya que fan la travessa 

de l'Alt Emporda a l'Alta Cerdanya van tenir una diada molt variada. Bon sol a 
primera hora des de Coll d'Ares fins l'esmorzar a Coll Pregon. Quins plaers per a 
la vista i els pulmons a 1.500 metres! Després, un tram de boira i calamarsa amb 
llamps i trons, i treva final per arribar justos a Setcases i agafar !'autocar. Ara 
bé, la pluja no els va deixar dinar, almenys fins arrbar a una benzinera de Ripoll 
que té aixopluc. Tota una aventura. (Fotos, gentilesa d'en V. Soto i d'en Rodri). 



X APLEC DEL CENTRE 
Tot i la inestabilitat atmosferica, el 7 de juny passat, celebnl.rem l'Aplec anyal 

previst sense ni una gota. Després del dinar de germanor davant l'ermita, que l'equip 
de Bombers i voluntaris van fer-nos celebrar altra vegada amb un arros fantastic, el 
President, acompanyat per la vicepresidenta i la secretaria del Centre, va fer ellliu
rament de medalles als socis més veterans i als que encara no ho són tant. 

Es va lliurar la medalla «Memorial Simeó Caba» dels 50 anys de soci (nas
cuts el 1959) a na Maria Carme Ullés i Borras; a na Rosa Ullés i Borras, i a en 
Ramon Faja i Rovira. 

Tot seguit la medalla dels 25 anys de socis a: Montserrat Borreda i Sáez, 
Anna M8 Palleja i Mateo, Gloria Salvador i Ustrell, Joaquim Salvador i Ustrell i 
Maria Salvador i U strell. 

La Junta va lliurar també a la junta precedent un record .en memoria i agrai:
ment a la seva gestió. 

Fins l'aplec de l'any vinent! 



UNA REGlÓ POC CONEGUDA? 
Reportatge del viatge de Noces d'Or del vetera Josep M. Torras 

El passat 8 de maig, varem fer una visita a l'ermita de Sant Jaume de la 
Mata, de Mura, amb motiu d'escaure's el cinquante aniversari del casori entre l'Anna 
Palleja i el qui subscriu l'article. Dit d'una altra manera, celebravem les Noces 
d'Or. Durant la cerimonia de l'any 1959, el dia va ser lleganyós i no ens va perme
tre veure més enlla del Montcau. De Montserrat, ni rastre. En canvi, enguany ens 
va acompanyar un dia magnífic, cosa que és molt d'agrair, i Montserrat fou un superb 
teló de fons, mirant vers ponent. 

Hi ha el bon costum en aquesta circumstancia de fer, si més no, un viatge 
commemoratiu de l'efemeride. Ara bé, el problema se'ns presenta immediatament: 
on anirem? Després de tants anys circulant pel món s'ha de trobar un lloc inedit 
per a nosaltres i, ensems, que no ens porti massa complicacions. Si pogués ser, 
sense intervenir-hi l'avió, pero tampoc que fos a tocar de casa. I, de cop i volta, la 
solució: Gibraltar! Sí, senyor. Cap dels nostres coneguts va poder-nos facilitar refe
rencies sobre el famós Penyal, The Rock. Nosaltres havíem visitat tots els «SOS

tres» de l'Estat espanyol i del portugues, indos el Pico de l'illa del Pico, als A9ores, 
pero mai no havíem pensat en aquest racó de la península iberica. 

Durant segles, Gibraltar (Djebel Tariq) va ser visitat per tota mena de po
bies: genovesos, castellans, jueus, menorquins, anglesos, alemanys ... La invasió arab 
de la península va venir liderada pel rei Tariq per alla l'any 711 de la nostra era. 
En el tractat d'Utrech del 1713, el govern espanyol el va cadir a la corona 
d'Anglaterra, i encara hi continua lligat com a colonia britanica d'en9a de 1830. Va 
tenir una gran importancia estrategica per la seva privilegiada situació damunt 
l'Estret, pero actualment no en té gaire. 

Així que, a mitj an maig darrer, ja ens teniu ben repapats a l'AVE i en poc 
més de cinc hores ens deixa a la bonica ciutat de Sevilla, travessada pel Guadal
quivir (Ued-el-Kebir o Riu Gran), L'endema, amb quatre horetes més d'autocar ens 
presentem a La Línea de la Concepción, a quatre passes comptades de Gibraltar. 
Abans, pero, des de la ciutat d'Algeciras ja hem pogut veure la llargaruda silueta 

Punta N del Penyal, des del mirador de l'Upper Rock (412 m). 
Foto: A. M. Palleja 



del Penyal, retallada a l'horitzó. Cap al tard, fem un cop d'ull a la Duana fronte
rera i comprovem que no hi ha cap tipus de problemes per entrar i sortir lliure
ment d'aquesta part del Regne Unit. Tan sols notem que tots els cartells són en 
angles, i molt pocs en castella. Curiosament, tots els cotxes, autobusos i camions 
circulen per la dreta, com a casa nostra. 

L'endema a primera hora tornem a travessar !'autentica línia de la frontera, 
a 15 minuts de La Línea, i prenem un autobús que ens deixa, en pocs minuts, a 
l'estació inferior del Cable Car (teleferic). Val a dir que els recorreguts mai no po
den ser massa llargs perque tot aquest territori mesura, aproximadament, 6 km 
de llarg per encara no 2 d'ample. Si, a més a més, li restem tates les cingleres i 
trams de hose mig penjats, no hi queda gaire terreny per a moure's. Per aixo cada 
cop alcen edificis més alts. Actualment hi habiten unes 30.000 persones, pero cal 
tenir present que cada any reb més de 8 milions de turistes. Per sort, nosaltres hi 
érem en epoca baixa i no vam patir overbooking enlloc. 

Per molt acostumats que estem a pujar muntanyes, la temptació del telefe
ric va ser més forta i, en pocs minuts, ens va deixar al mirador de l'Upper Rack 
(412 m) que és el pie central del Penyal. Al cantó N hi ha la punta Princess 
Caroline's Battery i al cantó S, la punta O'Hara's Battery. Aquesta última és el 
punt més alt, a 426 m. Dissortadament, aquests dos cims no es poden visitar perque 
són zona militaritzada. El lloc on ens trobem té una panoramica fantastica pels 
quatre cantons. Tenim tata la base del Penyal sota els nostres peus, a vol d'ocell. 
El día és clar i fresquet, cosa que convida a restar-hi una bona estona. 

Només cal parar atenció en una cosa: els micos! Aquests simis sense cua, 
anomenats macacos, procedeixen del nord d'África i es calcula que n'hi ha uns 300 
en regim salvatge controlat. Tenen espais reservats a les parts altes del Rack i 
s'hi passegen ben tranquils. Ara bé, jo acabava de treure el nas a la barana del 
mirador i, de cop i volta, la gorra em va volar, pero no per culpa del vent, que en 
feia for<;a, sinó per culpa d'un macaco joganer que se l'endugué com un llampec. 
Gracies als qui en tenen cura, després d'alguns crits energics, la vaig poder recupe
rar del terra ... Es recomana no portar menjar o bosses visibles, perque les poden 
estirar i, sobretot, no intentar tocar-los, poden mossegar. Donar-los tiberi pot com
portar fins a 500 lliures de multa. El descens el varem fer tot a peu, com Déu 
mana. Una molt estreta carretera baixa suaument, a estones, i presenta alguns 
miradors, com el Douglas Llokout, penjats a la timba, espectaculars. Hi ha for<;a 
exemplars d'alzines i també algun pi. Arribem a !'entrada de la Saint Michael's 
Cave, amb gran rebombori de turistes per entrar-hi. Com que aixo de les grutes ho 
tenim for<;a assolit, preferim continuar avall, xino-xano, contemplant el paisatge 
exterior, més ben il-luminat. Diuen que a la zona hi ha més de 100 cavitats. 

Ara arribem a la Jew's Gate (Portal dels Jueus) on s'aixeca un monument 
que recorda la llegenda de les Columnes d'Hercules. Molt a prop hi ha un cemen
tiri jueu. A partir d'aquest punt, entrem a l'area urbana del Penyal, i aviat ens 
trobem circulant per carrers vorejats de boniques torres amb jardí. Desemboquem 
a l'Europe Road i ens porta, sempre en direcció sud, a la bella mesquita d'Ibrahim
al-Ibrahim, amb una gran cúpula i un minaret molt alt i esvelt. Travessem la gran 
esplanada que s'obre a continuació, i treiem el nas al penya-segat de 50 m on s'as
senta el Far, Lighthouse, de la punta d'Europa, que li diuen els anglesos. A parer 
meu, la veritable punta d'Europa es traba al far de Tarifa, no? Sense gaire esfor<;, 
es distingeixen molt bé les muntanyes marroquines a l'indret de Ceuta (Sebta). 
Aquí bufa un vent tan fort que no es pot evitar que la maquina de fotos s'estigui 
quieta; cal apuntalar-se fort abans de disparar ... Un oportú autobús ens torna a la 
frontera. Malgrat el sol esplendid de tot el día, no ens hem desempallegat de l'anorac 
a causa del vent fresquet que hi bufa sovint. 



Punta N del Penyal (421 m), des de La Línia. Monument als treballadors 
espanyols. Foto: A. M. Palleja 

El dia següent passem la frontera per visitar les zones baixes. Per comen9ar, 
prenem la Devil's Tower Road, carretera de la Torre del Diable, que voreja el peu 
d'una desplomada paret de gairebé 350 m que es despenja de la punta N pel cantó 
de llevant. Cal tirar-se un xic enrere i tor9ar molt el cap per abastar-ne la seva 
grandiositat. Ignorem si s'ha escalat alguna vegada, pero és possible que sí perque 
promet ser molt interessant. Al cap d'una hora de marxa arribem a les envistes de 
la Catalan Bay, badia Catalana, la platja preferida dels gibraltarenys. És més aviat 
petita, vorejada d'antigues cases de pescadors i protegida per les parets del Pe
nyal. En el seu extrem S s'al9a un hotel amb nom catala: La Caleta Hotel. Al se
gle XVIII diuen que va ser habitada per pescadors genovesas, alguns dels quals 
encara conserven llur idioma. En quant als catalans, va servir de via per escapolir
se durant la invasió de la península iberica per part de Napoleó. Com que la 
majoria de cases de pescadors s'han reconvertit en restaurants, ho aprofitem per a 
degustar uns autentics «spaghetti». Volíem arribar a la vei:na Sandy Bay, badia 
Arenosa, pero la carretera és tallada per obres a causa dels despreniments de 
roques. 

Quan érem a punt de tornar enrere, apareix un autobús que ens porta a l'al
tre cantó, el de ponent, i ens deixa al Nelson's Anchorage, Fondejador de Nelson, a 
la Rosia Bay. En aquest punt, visitem una mena de museu on es mostra el famós 
100 Ton Gun, el canó de 100 tones, instaHat aquí el 1882. Només n'hi ha dos en 
el món: aquest i un a Malta. Malgrat la patxoca que fa una pe9a tan enorme, cal 
dir que mai no va arribar a prendre part en cap acció beHica ... 

1 ara ens disposem a creuar la ciutat en tota la seva llargada. Després d'una 
curta pujada, entem a la Main Street, el nostre carrer Major, !'arteria principal on 
es troben molts edificis importants, fins desembocar a la gran pla9a Casemates 
Square. En tot aquest llarg trajecte, els establiments comercials són l'un al costat 
de l'altre, i hem de reconeixer que la gram majoria de vistants, sobretot hispanics, 
no es mouen d'aquesta zona. Ve a ser, com si diguéssim, una mena d'Andorra, pero 
aquí, en lloc de catala, se sent parlar l'angles i, sobretot, andalús. Els gibraltarenys 
són anomenats pels de la península com a «llanitos» (ignorem d'on ve el mot). 



Som a punt de travessar la frontera, pero abans volem destacar un fet curi
ós, si més no: l'aeroport. Com que l'itsme que enlla<;a el Penyal és estret, no s'hi 
podía construir una pista d'aterratge prou llarga, pero, a grans mals, grans remeis: 
varen fer mitja pista per la banda E, damunt terra, i mitja més per la banda W, 
damunt el mar. Ara bé, d'aquesta manera s'obligava a passar pel bell mig de la 
pista tot el transit rodat que entra i surt del Penyal, així com també els tran
seünts. Cap problema: cada vegada que un aparell ha d'aterrar es tanquen unes 
barreres de cada costat que no permeten el pas de vehicles ni de persones, avisats 
per uns semafors vermells molt visibles. Aterrat l'avió, s'obren les barreres i tot 
torna a ser normal. 

La tornada a casa nostra varem fer-Ia pel mateix sistema fins a Barcelona
Sants. La diferencia fou que no teníem bitllets de l'AVE i varem fer-ho amb el que en 
diuen Tren Hotel, i en lloc de 5 hores vam estar-hi 12 i escaig ... Permeteu-me que us 
confessi que, en passar per Sevilla no poguérem resistir la temptació de pujar al cam
panar de La Giralda: un total de 34 rampes més un final amb 17 graons. 

Josep M. Torras 

REMEMBRANCES: DES DEL PLA, ALBIRANT LA MUNTANYA 

En les hores matinenques d'un dia 
de finals de primavera, amb un pas més 
aviat tranquil, després d'una breu saluta
ció i comiat al Santuari de la Salut, es
tem a punt d'arribar a !'ermita de la Mare 
de Déu de Togores. Ens envolta la solitud 
i la tranquil-litat total que disfrutem a 
pleret. Aquí, sense pressa, rememorem la 
visió de la Mola que, quan feia pocs mi
nuts que caminavem, hem gaudit. Ens 
l'hem mirada llargament, així com el Puig 
de la Creu. Són uns cims relativament 
modestos, pero per a nosaltres, aquest grupet de veterans que anem fent camí 
tot rememorant unes i altres excursions fetes al llarg de tota una vida de delit 
excursionista, aquests dos cims n'han estat el fonament. Per aixo ens els esti
mem tant! Són tan nostres, que ningú no ens els pot arrabassar. 

El fet d'ésser vetera fa que, malgrat les ganes de coneixer altres munta
nyes, llunyanes si convé, ja no sigui al nostre abast, i malgrat que amb el cor 
veiem carenes majestuoses i cims sorprenents de no pas facil ascensió, el pas 
deis anys ens ha alli¡;onat: ara, aixo ja no és possible, ho tenim ciar i sabem 
prou bé que ara toca a noves generacions assolir aquelles cotes que nosaltres, 
potser no tantes, també havíem petjat fa una pila d'anys, quan potser eren una 
mica més verges. 

L'excursionisme el tenim tan arrelat, que disfrutar de les nostres carenes, 
cims, torrents i tot allo que conforma el nostre entorn ho farem mentre poguem. 
Per aixo, disfrutar de la visió de la Mola i de la vall del Ripoll des del turó del 
Castelló, per exemple, gosaria dir que gairebé és un privilegi. 

Els qui aquestes ja properes vacances les passareu a la muntanya, 
disfruteu-la de debO, pero amb el cor humil. Ella us dira que sempre sera allí. 
Vosaltres -nosaltres- vindra un dia en que no hi podrem tornar a pujar ... i no 
pas per infidelitat. Aprofiteu-ho visquent i guardant bells records. 

El que subscriu desitja a tots els socis i excursionistes unes profitoses vacances! 

Josep Sors i Badia 



ES PELEO LOGIA 

·Día 10 de maig: AVENC DE CAN JACQUES (-41m.) Situat al terme mu
nicipal de Begues, massís del Garraf. Cavitat amb només dos pous. El primer pou 
és d'uns -23m amb dues reinstal-lacions i practicament sense formacions. El se
gon, a la seva part inferior esquerra, tal com es baixa, és on acumula totes les 
formacions, sobretot banderes. La que surt a la foto és M. Mañosa remuntant a la 
meitat del segon pou. Descens realitzat per: J . C. Requena, J . Navazo, J. Navarro 
i M. Mañosa. 

·Día 16 de maig: COVA SANTA (150 m, -15 m) . Situada al terme muni
cipal de Morera de Montsant (Priorat) . Deixem el cotxe a l'ermita de Sant Joan 
del Codolar i d'aquí agafem el GR 174-1 i ens dirigim cap el Grau del Montsant 
o del Tomaset (cinglera). Una vegada superat aquest grau, trobem l'accés a la 
cova en un petit sender a ma esquerra, al costat del GR. L'entrada és estreta 
amb una rampa d'uns 25 m, a partir d'aquí anirem sempre de peu dret. Supe
rem un petit ressalt que ens condueix a la galería que finalitza a la sala més 
gran de tota la cova. 

Abans d'arribar a aquesta sala, a ma esquerra surt una altra galería se
cundaria que és on hi ha més formacions . Per entrar en aquesta galería hem de 
superar un ressalt d'uns -5m que ho farem facilment per un pas fet amb graons 
de pedra i fang, que ens situa a l'altra banda de la sala tal com es pot veure a 
la foto. Després pugem uns quatre graons més que ens condueixen a la part 
final de la galería, que es va estrenyent i fent el sostre més baix fins quedar 
obstru'ida. 



La que surt a la foto és M. Mañosa. Visita realitzada per: J. Navarro i M. 
Mañosa. 

· Día 24 de maig. AVENC DEL PERPAL (-44m.) Situat al terme municipal 
de Begues (massís del Garraf). El primer pou d'entrada d'uns -6m és estret, pero 
quan enllacem amb el següent pou d'uns -34m es va eixamplant considerablement 
fins ser un pou aeri. Arribats a la base d'aquest pou en una amplia repisa trobem 
l'últim pou que arriba a la profunditat final. Cavitat molt concrecionada sobretot 
a partir del segon pou. Té algunes formacions exc€mtriques tal com es pot veure a 
la foto, no gaire usuals en aquest terreny. Descens realitzat per: M. Mañosa, J. 
Navarro i J. Navazo. 
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32e Trofeu Joan Riera 
29e en Color 
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Bases 
PARTICIPANTS: Tots els socis o castellarencs. 
TEMA: Lliure, en color 

OBRES 1 FORMATS: Dues per participant. Seran en color. La manipulació digital 
només s'admetra sempre i quan també es pugui fer pel sistema anal6gic (no s'ad
metran muntatges). La imatge fotogratica pot tenir un mínim de 10 X 15 cm i un 
maxim de 20 X 30 cm. Tates les fotografies han de respectar el dret a la intimitat 
de les persones i a la propia imatge d'acord amb la Llei orgfmica 1/1982, els au
tors reconeixen tenir els drets d'imatge i d'autor de les fotografies presentades al 
concurs. L'incompliment de qualsevol d'aquests requisits pot ser motiu de rebuig 
per part del jurat d'admissió. 

IDENTIFICACIÓ: Al dors de cada obra s'hi anotara (amb rotulador), el títol i da
des personals (nom, cognoms, adrec_;a i telefon). 

TRAMESES: A Tenda de Fotos, Foto Sistema «QSS», Vila Hasta, Visual i Fotoprix, i 
els divendres a partir de les 10 de la nit, al local social del Centre Excursionista de 
Castellar, carrer de Colom, s/n., fins 1'1 de setembre de 2009. 

JURAT 1 VEREDICTE: Formaran el jurat d'admissió i qualificació membres del De
partament de Fotografia de les Agrupacions Professionals Narcís Giralt, en el nos
tre estatge social. El veredicte sera inapel·lable, el dia 8 de setembre a les 9,30 
de la nit. 

PREMISA LES QUATRE MILLORS FOTOGRAFIES: 
Premi d'honor: Trofeu Joan Riera i 60 euros. 
Primer premi: Trofeu i 50 euros. 
Segon premi: Trofeu i 40 euros. 
Tercer premi: Trofeu i 30 euros. 

NOTES: 
-La fotografia que obtingui el Premi d'Honor quedara en propietat de l'entitat orga

nitzadora. 
-cada concursant podra optar a un sol premi. 
-Qualsevol imprevist que sorgeixi en el moment del veredicte sera resolt pels mem-

bres del jurat en col·laboració amb el delegat del Centre Excursionista de Castellar. 
-Eis premis en metai·Jic caducaran als tres mesas a partir de la data d'entrega. 
-Finida l'exposició, sera incumbencia deis concursants retirar les fotografies del Cen-

tre, ja que aquest no es fa carrec de retornar-les. Les fotografies que passats nou 
mesas no s'hagin recollit, passaran a formar part de l'arxiu fotografic del Centre. 

-Participar pressuposa l'acceptació total d'aquestes bases. 

EXPOSICIÓ: Tates les obres presentades s'exposaran conjuntament amb els ob
jectes o materials que conformen habitualment la nostra tradicional exposició de 
la Festa Majar. 

Organitza: Grup de fotografia del CENTRE EXCURSIONISTA DE CASTELLAR 

Col·labora: DEPARTAMENT DE FOTOGRAFIA DE LES AGRUPACIONS PROFESSIONALS NARCÍS GIRALT 

Amb el recolzament ' 
de: Federació d'Entitats 

J ~ r Excursionistes de Catalunya 
Federac1ó Catalana 

FEEC d'Aipinisme i Escalada mm
! ~ Generahtat de Catalunya 
i Departament de Cultura 

1\1 . lfJ Centre de Promoció de La Cultura 
~ ~ Popular i Tradicional Catalana 



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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COPISTERIA CASTELLAR 
centre d•impressió digital 

''"'"r i'''"""'¡;;¡;;;;¡;pies ,b/n i color 

( (J :1 l ~~-~ )110 :~~,:;::~76~~~~~ í plastificacions 

.fotocopies de planols 
segel/s de goma 
targeteria 
servei ,d'impremta 
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RETO CIO 

l'L! 1 ic-1/c_,l .il; 

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 

cop iste riaca ste 11 a r@tel efo n ica. net 

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 


