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SETEMBRE 2009 

La colla del Grup de Senders a Pallerols 



TENIM NOTÍCIA DE ... 

Data Excursió Organitza Km 

5 Caminada Popular Festa Major Club Excta. Breda 659 133 365 4 

6 Matinal pel Pare Natural del Montseny C. Muntanyenc St. Cugat 93 674 53 96 

8 Tavérnoles a Sant Jordi de Puigselloses Cordada Associacio Escta. 93 501 98 01 

13 Carní dels Bons Bornes Centre Excta. Sant Celoni 93 854 52 13 
Excursió a l'estany Redó Club Excta. Vilaller 973 69 70 08 

19-20 Travessa Matagalls-Montserrat Club Excta. Gracia 93 237 86 59 82.8 

19 Caminada Nocturna a !'Ermita St. Pere Club Excta. Aritjol 626 678 025 

20 El carní de les rnuralles de Montserrat Cordada Associació Excta. 93 501 98 01 

26 Caminada nocturna a Gallees Club Muntanyenc Mollet 93 579 12 85 

27 Ronda de Matadepera Unió Excta. Matadepera 639 791 698 
Caminada solidaria 
pro discapacitats neurológics C. Muntanyenc St. Cugat 93 674 53 96 

4 oct. BICICIMS Manlleu bicicirns@grnail.corn 93 850 62 69 

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

PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 

Setembre Activitat Més informació a 

2, 3 i 4 Inscripcions per a sortides de tardor Grup de Muntanya 
2, 4, 9 i 14 Inscripcions al Curset de Micología Grup de Natura 
4, divendres lnscripcions sortides, de 21:00 a 22:00 Grup de Senders 
11, divendres Lliurament dels premis del concurs 

de fotografia i de la Setmana del Pallasso Noticiari del Centre 
11 a 14 Exposició "100 anys d'esquí a Catalunya" Noticiari del Centre 
13, diumenge Tast d'Excursionisme Noticiari del Centre 
18, divendres Reunió de programació del trimestre Grup de Muntanya 

Reunió de programació del darrer trimestre Grup Familiar 
Inscripcions sortides, de 21:00 a 22:00 Grup de Senders 

18, divendres Reunió col Iaboradors Marxa Infantil Noticiari del Centre 
20, diumenge Ruta de les barraques de vinya Grup Familiar 

20a. etapa GRl: Estació d'Áger- Corc;a Grup de Senders 
Itinerari de natura-reunió de programació Grup Anar-hi anant 

27, diumenge Travessa La Bullosa - Revolt del Cirer Grup de Muntanya 
29, 30, 1, 2 oct Inscripcions a la Marxa Infantil Noticiari del Centre 
30, dimecres Primera sessió del curs sobre Micología Grup de Natura 
2 d'octubre Comenc;a esplai Joves Esplai Sargantana 
3 d'octubre Comenc;a esplai Infants Esplai Sargantana 
4 d'octubre XllX Marxa Infantil de Regularitat Noticiari del Centre 

[TI 



ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES DE SETEMBRE 

GRUP FAMILIAR 
• Dia 18: Reunió de programació de les sortides del darrer trimestre 

de l'any. A les 21:00 al local del centre. 
· Dia 20: Ruta de les barraques de vinya. Sortirem a les 9.00 h. des del 

local del Centre. L'itinerari ens portara per la zona del pla de Palau i Can Bor
rell. Farem un petit recorregut d'aquesta ruta que ens mostrara un seguit de bar
raques, cisternes, forns , amagatalls i canals que hi ha molt a prop del poble i que 
els membres del Centre han localitzat i reconstrult. Recorregut circular d'unes 3 
hores , sense dificultat. Cal portar esmorzar, aigua i lots per entrar dins els ca
nals. Informació i consultes: http://groups.google.es/group/cec_grup familiar. 

GRUP DE MUNTANYA 
• Dies 2, 3 i 4: Tramits per a formalitzar la inscripció a les dues 

properes sortides: a) Travessa La Bullosa, pica del Carlit, estany de 
Lanós, revolt del Cirer (27 de setembre). b) De la vall de Camprodon a 
la vall de Ribes (18 d'octubre). Les inscripcions es faran, personalment, al 
local del Centre, els dies 2 i 3, de 7 a 9 del vespre, i el divendres dia 4, de 9 a 
11 del vespre. 

· Dia 18: Reunió per a programar les activitats del Grup de Muntanya, 
que es desenvoluparan en el decurs del quart trimestre d'enguany. Comen9ara a 
les 10 del vespre al local social. Oberta a tothom que vulgui participar i col-laborar. 

· Dia 27: Excursió d'alta muntanya. Travessa La Bullosa, pica del Carlit, 
estany de Lanós, revolt del Cirer (Alta Cerdanya). Sortida: a les cinc del 
matí, de la rotonda de la ronda de Llevant, enfront de la piscina coberta. El re
torn a Castellar es fara, també, en autocar i l'hora d'arribada previst a la nostra 
vila sera a l'entorn de les vuit de la tarda. Per a participar a aquesta ruta cal 
primer formalitzar la inscripció i tramitar o disposar de la targeta de l'assegu
ranca d'accident habilitada per a ALTA MUNTANYA. En cas de no assolir el 
nombre suficient de places que facin factible contractar }'autocar, els organitzadors 
es reserven el dret d'optar entre suspendre el recorregut o, en últim recurs, preví 
consens amb els participants, procedir a utilitzar vehicles particulars. Davant 
d'aquests suposits, s'iniciara, de forma immediata, el retorn de tots els diners 
avan9ats. Itinerari de muntanya: La Bullosa (2.017 m), estany del Viver, estany 
Negre, estany Sobira i Gelat Sobira, coll Colomer (2.605 m), pica del Carlit (2.921 
m), canal central, estany dels Forats, embassament de Lanós (2.200 m), revolt del 
Cirer (1.700 m). Desnivells ascendents: 904 metres. Desnivells descendents: 
1.221 metres. Temps efectiu de camí: 6 hores i 35 minuts. Vocals: Joan Estalrich, 
Vicen9 Portell, Vicen9 Soto i Jaume Torrens, telefons: 93 714 73 05 i 93 714 55 42. 
En cas de mal temps, la ruta, evidentment menys compromesa, anira encaminada 
vers la vall de Maran, portella de la Grava (2.426 m) , embassament de Lanós i 
revolt del Cirer, L'horari a invertir, poc més o menys, és el mateix. 

· Dia 4 d'octubre: CoHaboració a les tasques de control de la 49 Marxa 
Excursionista Infantil de Regularitat de Castellar - Trofeu Josep Coll. 

GRUP ANAR-HI ANANT 
· Dia 20: Itinerari de natura. Sortida matinal del Centre a les 8 del matí, 

a peu. Atenció: Aquesta sortida és una mica especial: és una excursió - reunió. 
Quan arribem a Castellar Vell, esmorzarem i mentre mengem, prepararem les 



sortides de la primera part de la temporada 2009-2010. Anira molt bé que, a part 
de l'esmorcar, porteu idees. Despres acabarem l'Itinerari. NOTA: La botifarrada 
prevista per aquesta excursió, s'ha hagut que suspendre degut a la prohi
bició de la Generalitat de encendre foc. Vocal: Guillem Diaz, Telf: 93 714 82 95; 
diaz_mas@hotmail.com 

GRUP DE SENDERS 
GRl. El dia 14 de gener de 2007, comenr;avem a Sant Martí d'Empúries a 

fer el recorregut d'aquest sender transversal que travessa Catalunya d'Est a Oest 
en bona part per l'area prepirinenca. Aquesta tardor, si tot va bé, farem les dues 
últimes etapes per arribar a El Pont de Montanyana, límit entre Catalunya i Aragó 
i final del nostre objectiu. Durant tres anys, hem anat fent etapes que ens han 
portat a coneixer racons del nostre país d'una gran bellesa i alguns molt poc co
neguts. Acabarem aquest sender amb la travessa del Congost de Mont-Rebei pa
ratge forr;a espectacular que transcorre entre les serres del Montsec d'Ares i el 
Montsec de l'Estall. Format pel riu Noguera Ribagorr;ana, és l'únic gran congost 
de Catalunya que es manté més o menys verge sense que hi passi cap carretera , 
ferrocarril o línia electrica. Únicament hi ha un camí de ferradura practicament 
excavat a la roca que permet el pas i gaudir d'aquest indret tan singular. A totes 
les persones que han participat en alguna o totes les etapes d'aquest recorregut i 
als que vulgueu afegir-vos-hi, us convidem a gaudir d'aquestes dues últimes eta
pes. Cal dir per a tots aquells interessats, que aquest GR1 esta ben marcat en totes 
les seves etapes exceptuant petits punts on hi pot haver confusió; llevat d'aixo, la 
seva senyalització és correcte. A les llibreries especialitzades trobareu una guia 
publicada i editada per l'Associació Catalana de Senderisme, molt complerta i molt 
útil pel seu seguiment. 

• Dia 20: 20a. etapa GR1 Estació d'Áger -
Corea. Recorregut de 21,25 Km. 5:30 h. Itinerari: Es
tació d'Áger, barranc Torricó, l'Ametlla de Montsec, ma
sía de Baria, Conill, Áger, Santa Helena, Sant Pere Mar
tir, Serradell, Corr;a Sortida de Castellar a les 6:30 del 
matí de la ronda de Llevant davant la piscina coberta. 
Cal portar esmorzar, dinar i beguda suficient. Vocals: 
Begoña Basterretxea, telefon 93 717 33 48 i Carme Llei
xa tel. 93 714 86 94. 

· Dia 25 d'octubre (!) : 21a. etapa GR1 Corea - el Pont de Montanyana. 
Recorregut de 19,340 Km. 5h. Itinerari: Corr;a, la Pertusa, barranc de la Pardina, 
mas Carlet,congost de Mont -Rebei, barranc de la Mar;ana, area de picnic, plar;a 
de l'Ajuntamet i el Pont de Montanyana (penjat sobre el riu Noguera Ribagorr;ana) 
i final del nostre recorregut!!! Sortida de Castellar a les 6:30 del matí de la ronda 
de Llevant davant la piscina coberta. Cal portar esmorzar, dinar i beguda suficient. 
Vocals: Begoña Basterretxea, Tel. 93 717 33 48 i Carme Lleixa Tel. 93 714 86 94. Re
cordeu que per fer aquestes sortides és indispensable disposar de l'asseguranea 
de la FEEC o similar ja que l'organització no es responsabilitza dels accidents 
que es puguin produir. 

• INSCRIPCIONS: Els dies 4 i 18 de setembre de 21 a 22 hores al local 
del CEC. És molt important que notifiqueu la vostra assistencia ja que s'ha de 
fer la reserva de l'autocar en funció del nombre de persones inscrites. Podeu 
també trucar per telefon al centre en cas de no poder venir personalment. 

GRUP DE NATURA 
· Dia 19: Excursió matinal a la Vall d'Onzinelles (Montnegre-Corredor) 



Distancia: 8.5 km.; Desnivell: 340 m.; Durada: 3:30 h. aproximadament. Sortida: A 
les 8 del matí de l'IES Castellar. Despla<;ament: En cotxes particulars. Itinerari: 
Can Draper, Roure de Sta. M. de Montnegre (el segon més gruixut mesurat a 
Catalunya), pou de gla<; de Can Draper, riera Onzinelles, Pi insigne de Can Valls, 
Alzina de la Pega (sembla ser que és la més alta de Catalunya), diferents forns de 
pega, Sant Esteve d'Onzinelles i Can Draper. Onzinelles és una vall singular i es
pectacular, amb racons excepcionals per la seva bellesa botanica i paisatgística, on 
trobem un ampli repertori de vegetació i arbres colossals a més dels esmentats. 
Vocals: Francesc Deu i Elvira Guardia. Tel. 93 714 58 70. 
Curs de micologia 

Hem preparat un curs d'introducció a la micología, amb l'objectiu d'apropar 
diferents aspectes sobre el món dels bolets a tothom que hi tingui un interes par
ticular. El curs que s'inicia el dimecres 30 de setembre consta de quatre sessions 
teóriques i una sortida guiada al camp, on visitarem diferents habitats i els bolets 
que creixen en ells. Calendari i lloc: Sessions teóriques, dies 30 de setembre, 7, 
14 i 21 d'octubre al local del CEC (el Colom, s/n- Castellar del Valles) de 19.30 a 
21 h . Sortida de camp, dissabte 17 d'octubre, amb una durada aproximada de 5 
hores. Tot el curset sera a carrec de Laia Ribas, bióloga especialitzada en mico
logia i membre destacat de la Societat Catalana de Micologia. En el curs es fara 
un repas de com es poden reconeixer els bolets, també es destacaran aspectes 
perillosos i beneficiosos, quins requeriments necessiten per fructificar i algunes 
de les curiositats de diferents cultures al llarg de la historia. Els temes seran: 
Generalitats; Com identificar els bolets; Especies destacades i Els fongs entre 
nosaltres. Inscripcions: dies 2, 4, 9 i 14 de setembre, de 7 a dos quarts de 9 del 
vespre. Es faran directament al CEC o bé per telefon, i fent l'ingrés corresponent, 
en el termini de quatre dies, en el número de compte següent: La Caixa 2100 
0106 75 0100464064. Per facilitar la gestió, l'ingrés ha d'indicar CURS DE MICO
LOGIA i el NOM de qui S'INSCRIU. Preu: Socis CEC: 35 euros. No socis: 55 euros. 
Les places són limitades. El preu de la inscripció inclou el professorat i la docu
mentació del curs. La inscripció no sera valida fins que no s'hagi efectuat el paga
ment. A partir d'una setmana abans de l'inici del curs, no es podran fer anul-lacions 
que comportin el retorn de l'import pagat. Per més informació i inscripcions, po
deu trucar a M. Concepció Costa i Alguer. Tel. 93 714 62 63. 

ESPLAI SARGANTANA ,- ~ 
Salut sargantanes!! Com ja us esperaveu, aquí teniu la •":¡a. ¡~¡ 

carta de presentació del nou curs. Com que som tots una colla '-~ \~3 

de sargantanes prenent el sol i aquí no hi ha qui hi posi or- '•, ·· 
dre, hem decidit dues coses: 11 Tots sou molt macos/ques, 2/ Els Sargantanes mo
lem perque sí! 1 si voleu veure les fotos de les colónies amb un projector, ho hau
reu de demanar! 

Pero bé us hem de dir que tot 
aixó que esteu llegint com a molt us por
tara a plantar un arbre a Can Bages ara 
que les constructores van de cap a cai
guda, dones tot el que us pensem dir és: 
Al butlletí d'octubre podreu resoldre 
tots els vostres dubtes de grups, moni
tors, edats, sortides i d'altres varietats. 
Tot i així, un cop feta aquesta presa de 
contacte per part de tots els membres 
de l'esplai, us informem que el curs sar-



gantana comenr;:a el divendres 2 d'octubre de 9:30 a 11 per joves i el dissabte 3 
d'octubre de 16:30 a 19:30 per nens/nes. Les edats i la vostra pertinenr;:a o no a 
cada grup sortira publicat al butlletí d'octubre (com ja t'havíem dit, gamarús). No 
deixeu de visitar: http://sargantana.entitatscastellar.cat/, i per a les consultes: 
esplaisargantana@yahoo.es. Moltes gracies per tot sargantanes 

SAMARRETA ESPLAI SARGAN
TANA L'esplai Sargantana vol donar una 
noticia: Tenim uniformes de treball per a 
tots els seus working class! (currantes) Com 
que una imatge val més que 1.000 paraules 
ús la ensenyem: 

Yes!! Són fantastiques, creació propia, 
el que ens fa recordar que hem de posar: © 
(copyright, jeje, ara sí que són exclusives). (Pour devant) (Pour derriE!re) 
El preu de les samarretes és 1x= 10euros. Hi ha existE'mcies de totes les talles, 
excepte aquelles que no s'hagin contemplat durant la creació d'aquest uniforme 
sargantanil. «Per a més informació, consulti al seu farmaceutic». 

GRUP DE FOTOGRAFIA 
• El dia 1 de setembre es va acabar el termini d' entrega de les fotografíes 

del 32e. Trofeu Joan Riera. El dimarts, dia 8, a les 21:30 hores, el jurat format 
per membres del Departament de Fotografía de les Agrupacions Narcís Giralt, fara 
públic el veredicte del concurs. 

• El divendres, dia 11 a les 12 del migdia, inauguració de l'exposició i lliu
rament dels premis als guanyadors del concurs de fotografía . També s'entregaran 
els premis de la Setmana del Pallasso. L'exposició restara oberta els dies de Fes
ta Major, de 12 a 14 h del migdia i de 18 a 20 h del vespre. Respecte les fotografíes 
del tercer trimestre del 24e. Concurs Anual de Fotografía, teniu temps de portar
les fins el dia 25. Cal recordar que el tema d'aquest trimestre és «Ampolles». 

Nom i cognoms Foto JFoto 2Total Nom i cognoms Foto JFoto 2Total 
1 María Marín 22 19 41 22 Rocío Porras 12 12 24 
2 Elvira Guardia 21 20 41 23 Angel Pastor 12 12 24 
3 Carme Coronado 21 20 41 24 Judit Pujol 19 19 
4 Joaquim Font 21 18 39 25 Adria Deu 17 17 
5 Jordi Serra 20 18 38 
6 Carme Mas 21 16 37 
7 Lluís Latorre 20 17 37 
8 Jaume Muntada 18 16 34 
9 María Salvador 18 16 34 
10 Guillem Díaz 20 13 33 
11 Laia Font 19 14 33 
12 Isabel Mach 19 13 32 
13 Francisco Morales 17 15 32 
14 Pere Fité 16 16 32 
15 Josep M" Fontanet 16 16 32 
16 Francesc Deu 16 15 31 
17 Carme Vidal 16 14 30 
18 Pidu Justicia 14 13 27 
19 Caries Mota 15 11 26 
20 Emilia Garcia 14 11 25 
21 Carmen Campos 13 12 25 
Uh! Uhh!!, de Maria Marín. Fotografia més 

puntuada de la Setmana del Pallasso 



Classificació general dels trimestres I i II del Concurs Anual 

Nom i cognoms 1 II Total Nom i cognoms 1 II Total 
1 Elvira Guardia 38 41 79 19 Caries Mota 22 26 48 
2 María Marin 34 41 75 20 Carmen Campos 23 25 48 
3 Carme Mas 36 37 73 21 Emilia Garcia 22 25 47 
4 Josep M" Fontanet 40 32 72 22 Rocio Porras 20 24 44 
5 Jordi Serra 31 38 69 23 Joaquim Font 39 39 
6 Carme Coronado 27 41 68 24 Idoia Perdiguer 36 36 
7 Lluis Latorre 31 37 68 25 Bely Comas 32 32 
8 Carme Vidal 38 30 68 26 Jaume Murgó 32 32 
9 Francesc Deu 36 31 67 27 Montse Mañosa 29 29 

10 Guillem Díaz 33 33 66 28 Marina Muntada 28 28 
11 Pidu Justicia 38 27 65 29 Manel Bernal 27 27 
12 Pere Fite 33 32 65 30 lgnasi Pelayo 26 26 
13 María Salvador 30 34 64 31 Maria Garcia 26 26 
14 Isabel Mach 32 32 64 32 Jose Luis Malvesí 25 25 
15 Jaume Muntada 29 34 63 33 Enrie Comellas 20 20 
16 Francisco Morales 29 32 61 34 Judit Pujol 19 19 
17 Angel Pastor 35 24 59 35 Adria Deu 17 17 
18 Laia Font 26 33 59 

• El diumenge, dia 27, hi haura una sortida fotografica a la Serra de l'Obac. 
Ens trobarem a les 8:00 a l'IES Castellar i en cotxes particulars anirem al coll 
d'Estenalles. Des d'aquí cap a la Mata, Coma d'en Vila, Coll de Boix, pel camí tro-
bar e m una ermita, una casa de pagés, una alzina centenaria ... vistes panoramiques 
de la Mola, el Montcau i Montserrat. Per més informació als vocals Guillem 
(93 714 82 95) o Lluís (93 714 44 60). 

NOTICIARI DEL CENTRE 

NOVETATS 
Ampliació d'obertura del local social: a partir d'ara, el local social roman

dra obert també els dilluns de 7 a 9 del vespre per a relitzar-hi practiques. 

ACTIVITATS DURANT LA FESTA MAJOR DE 2009 
• Dia 11, a les 12:00: Lliurament de premis de fotografía i de la Setmana 

del Pallasso i exposició del XXXII Trofeu Joan Riera, de tema lliure en color. 
• Dies 11 a 14: Exposició dOO anys d 'esquí a Catalunya», cedida pel Cen

tre Excursionista de Catalunya, al local del Centre. El títol es deu a que enguany 
celebrem el centenari del esquí a casa nostra, és a dir, fa cent anys que el varem 

Fotografia de fa uns 35 anys 
(Jaume Muntada) 

comen<;ar a practicar. L'exposició consta de 32 
plafons de 2m. d'alt amb fotografíes relacio
nades amb aquest advent. 

Es tracta de l'exposició que tradicional
ment organitza el Centre Excursionista de 
Castellar per la Festa Major, i que juntament 
ambla ja habitual corresponent al Trofeu Joan 
Riera del concurs de fotografía en color, con
tribueixen a enriquir les activitats previstes 
per les festes del poble. 

HORARIS DE VISITA: De 12:00 a 14:00 
hores, i també de 18:00 a 20:00 hores . 



· Dia 13, diumenge: Tast d'excursionisrne, obert a tothom. No cal inscrip
cw previa. Sortida del local social a les 9 del matí. Recorregut: Itinerari de la 
Natura, per Ca n'Oliver, Castellar Vell, Castell de Castellar, pont vell i vila. 

REUNIÓ DE CONTROLS DE LA XLIX MARXA INFANTIL 
El proper dia 18 a les 21:30 de la nit, al local del Centre es fara la reunió 

preparatoria per tal d'organitzar totes les tasques del dia de la Marxa, entre les 
que destaquen ben especialment les de controls. No hi falteu; el vostre ajut és 
imprescindible. Si coneixeu algú que ens pugui ajudar, convideu-lo a participar-hi. 
Gracies. 

Inscripcions a la Marxa Infantil. Enguany, la Marxa es fara el diurnenge 
4 d'octubre. Les inscripcions seran els dies 29 i 30 de seternbre i 1 i 2 d'octu
bre, de les 19:00 fins les 20:30h, als locals del Centre Excursionista. Les ins
cripcions es faran per equips de dos, l'edat dels quals ha de ser entre els 7 i 13 
anys. Recordeu que també s'admeten equips mixtes, és a dir, un infant i un adult. 
El preu d'inscripció sera de 4 euros per participant que sigui soci i de 6 euros pels 
no socis. Sortida de la plac;a Major a partir de les 8:30 del matí i arribada al ma
teix punt a partir de les 12:00 del migdia. 

PRESENTACIÓ OFICIAL DE LA NOVA JUNTA A NA REMEI CABA 
El nostre Centre Excursionista de Castellar ja porta més de 55 anys de pro

fitosa trajectoria, fent-se gran en tots els aspectes i, naturalment, les generacions 
i les persones es van succei:nt i renovant en la seva conducció. 

És per aixo que el passat dilluns, dia 29 de 
juny, tingué lloc un petit acte de presentació i 
reconeixement vers la persona de Remei Company 
Ventura -la senyora Remei per a tots els excur
sionistes-, que és un testimoni de primera ma des 
del molt llunya 1953, en que el seu espos Simeó 
Caba Genesca i tres castellarencs més, fundaren i 
endegaren els primers passos de la Secció Excur
sionista de l'Ateneu Castellarenc. La senyora Re
mei disfruta dels seus excepcionals 106 anys, en 
bones condicione de salut, memoria i relació. 

La visita tingué lloc al pati de la Residencia 
de la FOSB (Hospital), motivada per la presenta
ció del nou president del Centre, en Josep M. 
Biosca, acompanyat de la vicepresidenta Emi Bra
vo i de tres socis veterans, Josep Sors, Albert Antonell i Josep Llinares, que van 
tenir una llarga conversa amb la persona, que en un segon pla tingué molt a veu
re amb els primers anys del Centre Excursionista, fent costat en el que pugués 
ajudar per iniciar en l'excursionisme catala a un bon grapat de jovent castellarenc. 

3r DUATLO VILA DE CASTELLAR 
Us recordem a tots que aquest any tindra lloc el Tercer Duatló Vila de Cas

tellar el dia 22 de novernbre. Com ja sabeu, es tracta d'una prova combinada de 
córrer-caminar i BTT. El recorregut sera el mateix de cada any, si no hi ha incon-

m~ 
venients d'última hora. Com sempre les inscripcions es podran 
fer per endavant mitjanc;ant transferencia bancaria, a la boti

/ ga del lnteresport Paddock a Sabadell o bé presencialment a 
l'entitat. Els inscrits han de ser persones nascudes abans del 

vU.a. de. Ca u .. ua.._ 91, categories femenina i masculina, amb premis als tres pri-



mers arribats. lnformació més detallada en el proper butlletí d'octubre. ¡Reserveu
vos aquesta data!, i si no participes, recorda que necessitarem la teva col-labora
ció. Pots trucar oferint la teva ajuda al Centre excursionista. Deixa'ns les teves 
dades i el número de telefon i ens posarem en contacte amb tu. 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTMTATS DELS MESOS DE JUNY 1 JULIOL 

EPÍLEG DE LA TRAVESSA DE L'ALT EMPORDÁ A L'ALTA CERDANYA 

Caminar, senzillament, 
és el simple exercici físic que 
les persones fem servir per a 
despla<;ar-nos d'un indret a un 
altre. Empero pels excursionis
tes aquest concepte, tan con
cret i esquem:Hic, esdevé llu
nya i orfe de bona part dels 
valors i senyals d'identitat que 
caracteritzen el seu habitual 
taranna per la muntanya. 

L'any 2003, amb la inten
ció de celebrar les Noces d'Or 
del nostre Centre Excursionis

Grup que va participar a la darrera etapa 
de l'Alt Emporda a l'Alta Cerdanya 

ta, comen<;a a donar les seves primeres passes una iniciativa que el temps, de mica 
en mica, aniria consolidant. Sembla ahir mateix, quan una petita colla d'amics, amb 
certa timidesa, presentava la travessa dedicada a l'antic camí ramader del Valles. 

El caliu d'un nombrós grup de companys, que amb la seva presencia oferei
xen un suport incondicional als organitzadors dels successius recorreguts, ha acon
seguit atorgar continui:tat als trajectes . És, dones, tot aquest formidable col1ectiu 
huma, el que ha estat l'autentic protagonista d'una col1ecció, de cinquanta-sis jor
nades, viscudes intensament, que ens han permes gaudir d'uns itineraris sadollats 
amb el goig i la profunda satisfacció de poder compartir-los. Un nodrit recull de 
records inesborrables que ja formen part de la trajectoria de la nostra vida. 

1 així, tots junts, hem anat avan<;ant. Potser amb més il1usió i voluntat que 
encert; sovint a batzegades, i també havent de donar, amb tristesa, el darrer adéu 
a col1aboradors ben propers i entranyables ... 

Per aixo, en el moment de posar el punt i final a la travessa que varem ini
ciar a la petita vila empordanesa d'Albanya, hem intentat fer marxa enrere en el 
temps, tal vegada procurant servar en el fons dels nostres ulls, una diminuta es
purna de la dilatada ruta per on hem transitat en el decurs dels darrers anys. 
Certament, tots hem fet quelcom molt més important que caminar; ha estat una 
activa aportació a un trajecte col1ectiu que, com aquell hipotetic viatge a Ítaca, 
en el futur ens agradaria que fos encara molt més llarg i, alhora, també ple de 
coneixences. Gracies, amics, per la vostra companyia i enhorabona a tots. 

Jaume Torrens, Coordinador del Grup de Muntanya 

CLOENDA DE LA TEMPORADA 2008-09 DEL GRUP ANAR-HI ANANT 
Ens varem trobar el dissabte, dia 13 de juny a les 5 de la tarda, per anar 

fins la Vall d'Horta a visitar l'emblematic edifici del Marquet de la Roca, edifici 
que molts hem vist per fora, pero no l'havíem pogut visitar mai per dins. Després 
d'una mica d'historia de l'edifici en concret, varem iniciar la descoberta fins arri-



GRUP DE SENDERS 

bar a tocar la campana de l'emblematic edifici Va 
ser molt interessant. 

Després vam iniciar una excursió d'un pa
rell d'hores fins a Sant Llorenc; Savall, amb unes 
vistes de la vall impressionants, i tot anar-hi 
anant, varem arribar al restaurant Cal Ramon i 
alla, entre plats, tertúlia i algun acudit, l'hi varem 
fer entrega al Josep Ma Biosca, d'un obsequi per 
agrair-li la feina feta durant els anys que va estar 
al capdavant del Grup. Gracies per tot, Josep Ma. 

Arriba l'hora de tornar a buscar els cotxes, 
amb la panxa plena i amb una nit molt adequada 
per caminar. Varem iniciar una excursioneta d'una 
hora passant per Comabella fins la Muntada, i a 
la una de la matinada ens vam desitjar un bon 
estiu i ens vam acomiadar fins la temporada vinent 
tot fent un brindis amb cava, al bell mig d'aquell 
racó tant meravellós com és la Vall d'Horta. 

Vocalia del Grup Anar-hi Anant. 

Grup de Senders al cim de 
Sobrepuny, a la Nou de Bergueda, 
aquest estiu. 

ESPELEOLOGIA 
• Dia 7 de juny. AVENC D'EN CAROL (-28m.) Situat al terme municipal 

de Sitges (massís del Garraf). Cavitat composta d'un únic pou sense cap tipus de 
formació. L'accés a la via principal de baixada es fa per un passama per sobre d'un 
sastre suspes a l'aire que es pot observar millar quan som a baix. Practicament no 
necessitem il·luminació ja que la tenim directe de fora. La gran boca que té esta 
bastant tapada per la vegetació. Descens realitzat per: M. Mañosa i J. Navarro. 

• Dia 11 de juliol: COVA D'ANNES (385m.) Situada al terme municipal de 
Prullans, pero l'accés més facil és des de Bellver de Cerdanya, a uns 20 min. d'on 
deixem el cotxe. Aquesta cava té una galeria principal que és on es concentren ta
tes les formacions de la cavitat. Practicament al final d'aquesta galeria, a ma es
querra trobem una altra petita galeria 
ascendent d'uns 50m de recorregut. La 
primera part de la galeria principal és 
la que esta més degrada per les visites. 
A partir d'una petita porta de ferro in
terior és on esta més ben conservada la 
cava. Tot el recorregut es fa de peu dret 
i gairebé al final de la galeria ens tro
bem en un costat un esfondrament que 
passarem cómodament pel costat esquer
re mitjanc;ant un passama que hi ha 
instal·lat. Visita realitzada per: P. Abad, 
J. Contreras, M. Mañosa i J . Navarro. 
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ITINERARI 
Pla9a Major, Hípica Castellar, can Montllor, font de la Fagina, 
can Padró i playa Major. Es tracta d'una excursió matinal d'uns 1 O km. 

PARTICIPANTS 
Parelles formades per infants de 7 a 13 anys o parelles fonnades per un 
infant acompanyat per una persona adulta. 

INSCRIPCIONS 
Al local del Centre Excursionista, carrer Colom s/n . (Ateneu), els dies 
29 i 30 de setembre i 1 i 2 d'octubre, des de les 19.00 a les 20.30 hores, 
de dimarts a divendres. 

1 

DRETS D'INSCRIPCIO 
Socis del Centre: 4 euros per persona (8 euros equip). No socis: 6 euros 
per persona. lndou l'asseguranya d'accidents. 

SORTIDA 
Playa Major. El primer equip sortira a les 8.30 del matí . 

ARRIBADA 
Playa Major, a partir de les 12.00 fins les 13.30 del migdia. 

ZONA DE JOCS 
Estara situada a la playa Lluís Companys, sota I'Escola Bonavista. 

mm Gcncralolal Con,sell Catalá 
•- ~ de cara lunya ~ de 1 E sport 



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 
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.fotocopies de planols 
segel/s de goma 
targeteria 
servei ,d'impremta 
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vinil de color 
impressió de vinil en quadricomia 
impressió de pancartes 
expositors /luminosos 
adhesius personalitzats 
cotxes, camions i motos 
estands per tires 

imatge corporativa DJSSfNV papereria personal 
catalegs 

pagines web 
presentacions 
marxandatge 

projectes a mida 

C/ Monteada, 17 Castellar del Valles Tel./Fax 93 714 46 67 

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 


