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• NOVEMBRE 2009 

La colla del Grup Familiar fent la ruta de les Barraques de Vinya, el setembre passat 



TENIM NOTÍCIA DE ... 

Data Excursió Organitza Km 

1 Marxa Infantil de regularitat Unió Excta.Sabadell info@ues.cat 24 
Marx a deis Traginers Club Alpí Palamós. 669113764 15 

8 Serra del Montsant: Grau de l'Agnet· 
Grau de la Grallera (Priorat) Club Excta.Pirenaic. 933 024 259 
15a Marxa del Garraf Unió Muntanyenca Eramprunya 

9360620124 info@umegava.org 45 
Camí deis Bons Homes: Baga-Gósol Centre Excta.Sant Celo ni 938 545 213 
26 Marxa Popular de les Masies Grup Excta. Amics de l'Esport 

972 858 137 12 
Diada Camí de Muntanya. Regió VIII Centre Excta.de Lleida 973 242 329 10 
29 Travessa Matagalls-Vic Unió Excta. Vic 938 855 120 35 

15 Mxa. Regul. de les Terres de Lleida Centre Excta.de Lleida 973 242 329 
Marxa del Port UEC Tortosa 977 443 271 15/20 
Caminada Popular de la Garriga Centre Excta. Garriguenc 938 716 693 15/18 
30a Travessa Rupit-Taradell Centre Ex cta. Taradell 938 800 4 78 43.5 

21 Volcans i Fagedes de la Garrotxa Cardada Ass. Excta. 935 019 801 
22 Caminada de Regularitat 

per la Serra Marina Centre Excta. Badalona 933 894 397 15 
23 100 cims. Picoradan 991 m Centre Excta. Penedes 938 172 411 
29 20a M a tagalls-Granollers Agrupació Excta. Granollers 938 600 14 7 40 

Marxa d'Orientació «El Cuc» Unió Excta. de Catalunva Cornella 
14a Guilleries-Calldetenes, amb 
!libre de ruta Club. Excta. Calldetenes 679 264 392 40 

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

PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 

Novembre Activitat Més informació a 

6, divendres Preparació de les bases del concurs trimestral Grup de Fotografía 
7, dissabte Sortida al Pare Natural del Foix Grup de Natura 
8, diumenge Sortida al Castell dels Clasquerí (Castellar) Grup Familiar 

Sortida a la Roureda del Sot de la Bota Grup Anar-hi Anant 
13, divendres Assemblea Extraordinaria: «El dret a decidiD> Noticiari del Centre 
14, dissabte Lliurament de Premis de la Marxa Infantil Noticiari del Centre 
15, diumenge Cicle de Matinals per Montserrat (XI) Grup de Muntanya 
20, divendres Reunió de col-laboradors de la Marxa Infantil Noticiari del Centre 

Reunió de controls per al Duatló Noticiari del Centre 
22, diumenge 3r. Duatló de Muntanya Vila de Castellar Noticiari del Centre 

Col-laboració grups de Muntanya i Anar-hi Anant 
20 a 27 Inscripcions a participar «Ruta dels Castellars>> Grup de Senders 
28, dissabte Sopar de Cloenda de la ruta «De l'Alt Emporda a 

l'Alta Cerdanya» Grup de Muntanya 
29, diumenge Sortida: Descobrint el Moianes Grup Anar-hi Anant 

la. etapa de la «Ruta dels Castellars>> Grup de Senders 
Sense dia Previsions per a la temporada d'esquí Grup d'Esquí 

[]] 



ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES DE NOVEMBRE 

GRUP FAMILIAR 
·Día 8: Sortida Castell deis Clasquerí (o de Castellar) matinal. 

Reunió davant del Centre Excursionista a les 8.50 h, al carrer Colom, s/n. Sor
tirem puntualment a les 9.00 h. Realitzarem una ruta circular pels voltants de 
Castellar. Aquest itinerari ens conduira pel marge del riu Ripoll fins arribar a 
l'antic castell dels Clasquerí. Sortirem a peu des del Centre Excursionista i bai
xarem fins al riu on, seguint part de la ruta de natura, arribarem fins al Cas
tell. Tornarem per dinar a casa. Material imprescindible: cal9at comode, es
morzar i aigua, gorra i crema protectora pel sol. Observacions: Sortida apte 
per a nens/es des de O anys transportats en motxilla. Cotxets de passeig NO. 
Més informació al nostre Centre: Dm-Dc-Dj, 19-21 h // Dv, 21-22:30 h . Internet: 
h ttp://groups.google.com/group/cec_grupfamiliar 

GRUP DE MUNTANYA 
• Dia 15: Cicle d'excursions matinals per Montserrat (XI). Itinera

ri: Santa Cecília (675 m), canal de Sant Jeroni, coll del pou de Gla9, miranda 
de Sant J eroni (1.236 m), Camí vell de Sant Jeroni, pla dels Ocells (930 m), pas 
del Trencabarrals (979 m), pla9a de Santa Anna, pla de la Trinitat (946 m), camí 
de l'Arrel, Santa Cecília. Aquest trajecte, malgrat que comporta l'ascensió per la 
canal més llarga i costeruda de la serralada i presenta algun pas utípicament 
montserratí», ofereix també una gran diversitat de vistes panoramiques, ja que 
es tracta d'un didactic recorregut circular. Cal advertir que en el cas de que 
la pluja intensa afecti la serralada el dia precedent, és a dir, en el 
decurs del dissabte dia 7, la ruta quedara automaticament ajornada. 
Sortida: a dos quarts de 7 del matí, en punt, de davant del local del Centre. Des
nivells: de pujada i de baixada, 616 m. Despla9ament en cotxes particulars. 
Hores efectives de camí: quatre. Distancia total de l'itinerari: 10.100 metres. 
Retorn previst a Castellar: a les 2 de la tarda. Vocal: Jaume Torrens, telefon 
93 714 55 42. Després de la laboriosa i progressiva normalització i reo
bertura de l'accés per carretera a l'antic monestir de Santa Cecília 
de Montserrat, que va motivar l'ajornament de l'excursió programada 
el passat 23 de novembre del 2008, amb aquesta sortida, que repeteix 
el trajecte, l'horari i les característiques de la seva frustrada prede
cessora, donarem per acabat el Cicle d'excursions que varem iniciar, 
als entorns de can Mar;:ana, el matí del 27 de novembre de 2005. 

·Día 22: CoHaboració a les tasques de control del 3r. Duatló Vila 
de Castellar. 

• Dia 28, dissabte: Sopar del Grup de Muntanya. Cloenda de la 
ruta <<De l'Alt Emporda a l'Alta Cerdanya>>. Com ja és tradicional, es ce
lebrara al local del Centre, a partir de les 9 del vespre. Cal formalitzar, 
pr?wiament, la inscripció (telefons 93 714 73 05 o 93 714 55 42). Data límit: 
25 de novembre. Oportunament informarem, per escrit, dels detalls d'aquesta 
petita pero entranyable festa que posara el punt i final al trajecte excursionis
ta que hem resseguit enguany. Havent sopat, es procedira a fer una breu pre
sentació del programa de les properes activitats del Grup i a la projecció del 
document audiovisual, realitzat pel company Vicen9 Soto, que recull diverses 



imatges captades en el decurs de les memorables jornades muntanyenques que 
hem tingut el goig de compartir en els darrers mesos. 

• Dia 6 de desembre: Portada del XV Pessebre del Grup de Munta
nya al cim de Sant Marc de Broca (Bergueda), en memoria i homenat
ge del company Koldo Basterretxea. Sortida a les 7 del matí. Despla9a
ment en vehicles particulars. Retorn previst a Castellar: a les 6 de la tarda. Es 
pot aconseguir informació més amplia trucant al 93 714 73 05 o 93 714 55 42. 

GRUP ANAR-HI ANANT 
• Dia 8: La Roureda del Sot de la Bota. (Sant Lloren9 del Munt). 

Itinerari: Sot de la Bota, Turó de Coll Prunera, Morral dels Bens, Morral 
Gran, Pla dels Ginebrons, Carena del Pages, Carena de les Teixoneres, Sot 
de la Bota. Sortida matinal, a les 8 del mati de l'IES Castellar. Despla~a
ment en cotxes particulars. Hores de camí tres i mitja aproximadament. 
Vocals: Francesc Deu i Elvira Guardia, Tel. 93 714 58 70 (famlü@telepolis.com). 

• Dia 22: CoHaboració en les tasques de la aa Duatló. 
• Dia 29: Descobrint el Moianes. Itinerari: Moia, El Riu, Ferrerons, La 

Granoia, Moia. Sortida, a les 8 del matí, de l'IES Castellar. Despla~ament 
en cotxes particulars. Hores de camí, tres aprox. Vocals: Carme Mas i Gui
llem Díaz, telefon 937148295 (diaz_mas@hotmail.com) 

GRUP DE SENDERS 
Ruta deis Castellars 

EllO de setembre del 2000, ara fa nou anys, es va produir l'acte final d'ager
manament dels quatre municipis de Catalunya que porten el nom de Castellar: 
Castellar de N'Hug, Castellar del Riu, Castellar de la Ribera i Castellar del Valles. 
Després de passar perla Mola, venint de Talamanca, es tancava un projecte di
fícil de definir i que va aglutinar un conjunt d'idees que van anar servint de pre
text les unes envers les altres: recuperació de camins ramaders i rutes de trans
humancia, senderisme de llarg i esfor9at recorregut, gaudi de paisatges encisadors 
i de contacte huma, i finalment, englobant-ho tot, dues paraules magiques: ager
manament i Castellar. ~nlla queden els records de vells amics que van impulsar 
i contribuir en la realització d'aquest projecte, en Koldo Basterretxea, l'Isidre 
Cabedo, en Joan Muntada ... els quals, alla on siguin, ben segur, es fan creus de 
que no mantinguem viu aquest recorregut tan magnífic i tan ple de sentit i de 
sentiment. Així dones, amb il-lusió renovada, i disposats a esmenar aquest llarg 
sojorn, la colla del Grup de Senders ens disposem a recuperar aquest trajecte i, 
en aquesta nova temporada, partirem del nostre poble per anar a Castellar de la 
Ribera en cinc etapes d'uns 20 a 25 km cadascuna. Naturalment, tothom hi sera 
benvingut. Per tal d'acompanyar-nos cal que esteu atents al butlletí i us inscri
viu en els terminis establerts. Com a novetat, per tal de poder contractar el ser
vei d'autocar amb garanties, s'han establert uns preus variables en funció del 
número de sortides que hom vulgui fer. Cal apuntar-se el més aviat possible ja 
que, si es pensa fer tota la ruta (5 sortides), el preu surt bastant més economic. 

Els camins vells 
En termes tradicionals, quan hom parla de «Camins vells)) sol fer referen

cia als camins antics que unien els pobles vei:ns. Les poblacions que estimen el 
seu patrimoni, mantenen en bon estat de conservació aquests camins i, si s'han 
perdut, intenten arranjar-los i donar-n'hi el nom a algun carrer que s'ha «men-



jat» part del seu tra9at antic. Quan, fa uns vint-i-cinc anys, quatre o cinc amics 
del Centre vam comen9ar a buscar els camins que unien els pobles amb el nostre 
toponim, vam constatar que molts camins antics s'havien asfaltat, s'havien per
dut o restaven en un estat lamentable. La nostra recerca i desbrossament va du
rar quinze anys. Ara, els del Grup de Senders de Castellar, a la vista de que aixo 
continua relativament igual, ens hem decidit agosaradament a recuperar els Ca
mins Vells de Sant Lloren9, Sant Feliu, Matadepera, Terrassa, Sabadell i Sentme
nat. Per tal de cenyir-nos al maxim al tra9at antic d'aquests camins, hem consul
tat mapes dels termes municipals, de 1853 i de 1914, i hem parlat amb persones 
que poden tenir-ne record, per elles mateixes o pels seus avis o besavis. Així, hem 
pogut comprovar que, per anar a Sant Feliu, els castellarencs utilitzaven tres 
camins diferents en funció de l'estat del riu Ripoll; per anar a Matadepera, feien 
servir el del Girbau; per anar a Sant Lloren9 el de «Catafau» i la Bosqueta; per 
anar a Sentmenat, el de la Costa de Caravall; per anar a Terrassa, el de 
Ribatallada, i per anar a Sabadell, també n'utilitzaven dos de diferents, tot i que 
el més documentat és el del Rieral. De tots aquests camins, podem respectar-ne 
el tra9at original en gairebé tots els casos. En el cas de Sabadell creiem que hem 
d'optar per la variant del camí de la Salut i Can Moragues (tot i que els mapes 
identifiquen aquest camí com a Camí vell de Ripollet) per no coincidir en un tram 
del de Terrassa i fer-Io més agradable. Pel que fa al de Terrassa, els nostres vei:ns 
ja el tenen parcialment senyalitzat com a Camí vell de Castellar. És una agra
dable excepció. Per tal de que tothom pugui coneixer aquests camins, hem pro
gramat una sortida mensual i matinal que anira i tornara de cada poble. Esti
gueu atents al butlletí per tal d'apuntar-vos-hi. 

• Dia 29: la Etapa Ruta deis Castellars: Castellar del Valles -
Talamanca. Recorregut de 23 km, 5 h. Itinerari: Sortida a les 7 del matí 
del local del CEC, Sant Feliu del Racó, Les Arenes, Vall d'Horta, Collet de 
la Casilla, Les Refardes i Talamanca. Cal portar esmorzar i beguda suficient. 

• Dia 20 de desembre: 2a Etapa Ruta deis Castellars: Talamanca -
Castellnou de Bages. Recorregut de 25 km. Sortida de la Rotonda de les 
Piscines a les 7 del matí. Itinerari: Talamanca, Navarcles, Sant Jaume 
d'Olzinelles, Can Coll, Font de les Brugueroles, Cal Flequer i Castellnou de 
Bages. Cal portar esmorzar, dinar i beguda suficient. 

Inscripcions: 20 i 27 de novembre de 21 a 22 hores al local del CEC. 

TEMPORADA 2009/2010: Castellar del Valles- Castellar de la Ribera 

29/11/2009 - CASTELLAR DEL VALLES - TALAMANCA 23 km 
20/12/2009 - TALAMANCA - CASTELLNOU DE BAGES 25 km 
10/0112010 - CASTELLNOU DE BAGES - CARDONA 29 km 
07/03/2010 - CARDONA - OLIUS 18 km 
09/05/2010 - OLIUS - CASTELLAR DE LA RIBERA 15 km 

Inscripcions: Local CEC, divendres de 21 a 22 h. Preus: 5 sortides: 75 euros; 
4 sortides: 70 euros; 3 sortides: 60 euros; 2 sortides: 50 euros; 1 sortida: 25 euros. 

GRUP DE NATURA 
• Dia 7, dissabte: Vinyes a la tardor al Pare Natural del Foix. Del cas

tell de Penyafort al castell de Castellet sobre el panta de Foix (Penedes). 
Itinerari: Castell de Penyafort, Torrelletes, Sant Pere de Castellet i Cas

tell de Castellet. Desnivell 299 m. i recorregut de 7'5 km. 



Sortida: A les 8 del matí de l'IES Castellar. Recomanem portar dinar. Es 
dinara al costat del panta de Foix on passejarem per completar la sortida. Si 
algú vol tornar a dinar a casa ho pot fer. Desplac;ament: En cotxes particulars. 
Rores de camí: Tres hores aproximadament. Vocals: Francesc Deu i Elvira 
Guardia. Tel. 93 714 58 70. 

ESPLAI SARGANTANA ~ 

e d
'El·s - ~~ entre sp al argantana ~·,...- n • 

C/Baixada de Palau s/n (antics safaretJ·os) ~ ~ 
' t \ ~ \ "' .... 

Adrec;a de correu: esplaisargantana@yahoo.es · ,._ B 
Pagina web: http://sargantana.entitatscastellar.cat/ <;,~.,. Q .. 

Telefon: 629 37 32 68 1 93 714 73 05 .. ,,,~ 
Em sembla que no sé on m'he posat! No se, JO vaig veure un pati, un 

matalas i un lloc per estendre roba, i em vaig dir a mi mateix: gaita! Ja tens 
on dormir! Pero em sembla que em portara més maldecaps que res! Mireu, sen
se valer semblar pedant, jo sóc un home molt culte, i tot i que vesteixo amb 
parracs i dormo en un matalas ple de puces -ostres, i ara suposo que ben xop, 
perque amb el xafec que esta caient!-, he viatjat per tot el món. Sóc un nomada 
molt modern, i abans de portar aquesta vida d'aventura, era un nen com un 
altre. Sort que vaig mirar molts episodis de McGuiver, perque gracies a ell, ara 
sé fer de tot: Que vols? Una barca per travessar el Nil? Aconsegueix-me un clip. 
Un que? Un clip! Un que? Un clip! (perdoneu, petita broma esplaiera totalment 
necessaria), un ull de porc i una pinc;a per estendre la roba i en un abrir i tan
car d'ulls -si pots mantenir els ulls tancats durant almenys 2 minuts millar, que 
sóc rapid, pero no tant!- tindras la barca més resistent que puguis trabar! 

Em dius que prefereixes una brúixola per orientar-te? Dóna'm un platan, 
una roca volcanica -si vas a Olot fes-ho així d'estrangis, que sinó, et renyen!- i 
un martell i tindras un GPS llipant, ara bé ... et portara a algun lloc ... quin ja 
és un altre tema. 

Primer mal de cap que em trabo: o pots dormir a dins, que tenim poques 
sales i a sobre les hem de compartir! I ara que ve el fred que? I les pluges tor
rencials que amenacen? I si ve un sunami? I si cau un meteorit? -Ai, és que 
l'altre dia vaig veure una pel·li de meteorits i estic cagat! Segon maldecap: 
Vinga a preparar activitats pels nens de l'esplai! No és que em molesti ... total, 
no tinc res més a fer i entre que em passejo pel poble intentant batre el meu 
record de rapidesa alla al semafor que et fa una cara somrient i torno, dons mira, 
em distrec fent mapes, gimcanes i coses per l'estil per les criatures polloses que 
venen els dissabtes! Tercer maldecap: els nens em valen cobrar diners per es
tar a l'esplai! Que no hi toqueu o que??? Que no veieu que estem en crisi! Que 
si abans tenia quatre duros, ara només me'n queda un i me'l guardo per quan 
juga el Barc;a i així poder anar a un bar a fer unes braves! 

Sort que aquest dissabte, 24 d'octubre, marxen al Montseny a buscar cas
tanyes per vendre-les el cap de setmana següent, i així em deixaran tranquil 
uns dies. 

He de confessar que estic molt content perque m'escriuen cartes i em fan 
molt de cas. Fins ara em feia vergonya ser-hi quan ells arribaven i rnarxava a 
donar una volta ... Potser aviat els hi faré una visita ... 

I corn deia sernpre la rneva rnare, que al cel sia, recordeu sernpre de mo
car-vos fort i eixugar-vos bé després d'anar al lavabo! 



GRUP DE FOTOGRAFIA 
• Dia 6, divendres, a les 21,00 h, al nostre local social, ens reunirem tots els 

afeccionats a la fotografía que vulguem participar en la preparació de les bases 
del concurs trimestral del proper any (hi esteu convidats). Aquesta reunió servi
ra per fer els canvis que siguin necessaris i escollir els temes de cada trimestre 
del 25e Concurs Anual de Fotografia. Tot sera acordat pels assistents a la reunió. 

Us recordem que el tema del quart i últim trimestre d'enguany és «MUN
TANYA», i la data maxima d'admissió de fotografies és el 27 de novembre. 
Aquest trimestre no caldra el suport de la cartolina (les dades, tema, títol i autor, 
es posaran al revers de la fotografia amb rotulador). El jurat format per mem
bres de les Agrupacions Narcís Giralt puntuara amb el sistema de sempre que 
servira per donar la classificació final del 24e. Concurs de fotografía anual. Els 
tres premis del Saló de Muntanya seran atorgats per votació popular. Durant 
el mes de desembre les fotografíes estaran exposades a la sala gran del nostre 
local. Les fotos estaran numerades i amb el títol. Els socis del Centre i visitants 
de l'exposició podran votar les tres fotos que més els agradin (15, 10 i 5 punts) 
en una butlleta i dins d'una urna. Un cop acabada l'exposició, es fara el recomp
te per coneixer els guanya
dors. Esperem la maxima 
col.laboració i coherencia 
per parts de tots. Sols es 
podra votar una vegada per 
persona. 
El concurs trimestral 

Les fotografies del 3r 
trimestre del tema <<AMPO
LLES» estan exposades al 
local social, on les podreu 
passar a veure fins a mit
jans del mes de desembre. 

Fotografia més puntuada: Ampolles <<Blan
ques», d'Enric Comellas 

CLASSIFICACIÓ GENERAL DESPRÉS DELS TRES TRIMESTRES 
No NOM 1 COGNOM lr TRI. 2n TRI. 3r TRI. TOTAL 

1 ELVIRA GUARDIA 38 41 38 117 
2 MARÍA MARIN 34 41 41 116 
3 CARME MAS 36 37 36 109 
4 LLUÍS LATORRE 31 37 38 106 
5 CARME VIDAL 38 30 38 106 
6 JOSEP Ma FONTANET 40 32 32 104 
7 FRANCESC DEU 36 31 35 102 
8 GUILLEM DÍAZ 33 
~-

25 anys fent fotos, moltes fotografies 
Durant tot l'any 2010. el Grup de Fotografía esta de celebració: fara 25 

anys que organitza el Concurs de Fotografía en color en convocatories trimes
trals. Per aixo volem fer quelcom diferent, una exposició retrospectiva en que 
hi participi el maxim nombre possible de fotografs d'aquells concursos, ja que 
creiem que si hem arribat a aquesta data ha sigut gracies a tots. És per aixo 
que demanem la vostra col-laboració en forma d'aportació de 2 o 3 fotogra-



fies de les que vareu presentar algun cop, per exposar-les sota el lema 
«Entre tots l'hem fet possible». No sabem encara l'espai del que disposarem, cosa 
que anira lligada amb el nombre de participants. Per fer una previsió, si no us 
fa res, comuniqueu-nos la vostra intenció de participar-hi trucant i donant el 
nom a en Lluís, telefon 93 714 44 60 o al Guillem, telefon 93 714 82 95. 

Les fotografíes, indicant darrere que són per a l'exposició «Entre tots l'hem 
fet possible», les podeu portar al Centre els dimecres de 7 a 9 o els divendres 
de 9 a 10.30 del vespre. Gracies a tots. 

Grup de Fotografia 

Salutacions. Ambla baixada de temperatures ens adonem queja s'apropa 
una nova temporada d'esquí. És per aixo que els responsables del Grup han ini
ciat ja, les gestions per organitzar un any més el curset d'esquí. Reserveu-vos els 
dissabtes 23, 30 de gener i 6 i 13 de febrer, dones, en principi són les dates esco
llides per dur-lo a terme si la climatologia no ens fa la guitza. També us volem 
recordar que per inscriure's cal ser soci d e l'entitat des del mes de novem
bre com a mínim. En el proper butlletí us comunicarem el calendari i els preus 
de les inscripcions. En principi el Grup d'Esquí tenim previst el següent calenda
ri: divendres 18 de desembre 2009 (de 20.30 a 22h): Inscripcions per les sortides 
a Pal (data a confirmar). Dissabte 23 de gener 2010 la sortida a Pal. 30 de gener 
2a sortida a Pal. 6 de febrer 3a sortida a Pal. 13 de febrer 4a sortida a Pal (car
nestoltes). 27 de febrer, Sortida «extra» a una altra estació (data a confirmar). 

·Dia 

NOTICIAR! DEL CENTRE 

• Dia 20, divendres: Convocatoria de reunió a les 21:30 al 
local del Centre abans de la prava a tates aquelles persones que 
han de fer de controls. Per a qualsevol dubte trucar al Manel 
Corral, telefon 609 08 35 08. 

22: 3r DUATLÓ DE MUNTANYA VILA DE CASTELLAR 
lnscripcions: • Personalment: Dies 18 i 19 de novembre al local del Cen

tre, carrer Colom s/n. de 7 a 9 del vespre. • Per transferencia fins el dia 18 al 
compte número 2074-0248-84-3192619791 de Caixa de Terrassa. Qui opti fer la 
inscripció mitjanc;ant transferencia, haura d'omplir la sol·licitud que esta al web 
http://centrexcursionista.entitatscastellar.cat, i enviar-la per fax o per correu elec
tronic incloent: la sol-licitud, el justificant bancari i la copia de l'asseguranc;a 
FEEC o Triatló. • Una altra opció és dur aquesta mateixa documentació a la 
recollida de dorsals. També podeu fer-Ia a la botiga Interesport a l'edifici del 
Padock a Sabadell. El tramit sera el mateix: omplir la sol-licitud i pagar-la alla 
mateix, fent entrega de la fotocopia de l'asseguranc;a. Preus i condicions (veure 
butlletí d'octubre), i més informació al Centre i a la nostra pagina Web. 

Convocatoria d'Assemblea Extraordinaria: <<El d ret a decid ir» 
El proper divendres 13 de novembre, a les 9.30 h en primera convocato

ria i a les 10.00 h en segona es convoca a tots els socis a participar-hi. L'únic 



punt de l'ordre del dia sera: Adhesió o no del CEC a la proposta d'«El dret a 
decidir», sobre el tema de la independencia. Els participants decidiran en vota
ció si ens hi adherim o no com a entitat social. Passa-hi, no sera llarga i podras 
donar la teva opinió. 

Dades i premis de la XLIX Marxa Excursionista Infantil de Regularitat 
Enguany, «La Marxa de Regularitat Infantil», celebrada el diumenge dia 

4 d'octubre, acollí els participants següents, dels quals ens plau desglossar-ne 
un resum estadístic a continuació: 
DADES DE PARTICIPACIÓ 
Participants total. 
Equips inscrits . . 
Equips no sortits . 
Equips sortits. . . 
Equips que van abandonar 
Equips arribats . . . . . . 
Equips arribats infantils . . 
Equips arribats mixtes . . . 
Infants participants nenes . 
Infants participants nens . 
Participants adults homes . 

344 
177 
5 
172 
o 
172 
106 
66 
136 
142 
40 

PARTICIPANTS PER ESCOLES 
La Immaculada. 32 
El Casal . . . . . 41 
Bonavista 51 
E mili Caries-Tolra 44 
Sant Esteve. . 42 
Mestre Pla . . . . 11 
Joan Blanquer . . 7 
lES Puig de la Creu . 25 
lES Castellar. . . . . 15 
El Sol i La Lluna . . 1 
Escoles d'altres poblacions 12 

Lliurament de premis: El dissabte dia 14, a les 18:00 h, a la Sala 
Blava de l'Espai Tolra es fara el lliurament de premis i fotografies de 
record als participants de la Marxa, i també es passara un DVD amb imat
ges de la Marxa. Esperem les parelles de participants i els acompanyants, 
perque en guardin grata memoria. 

Agra1ments i convocatoria de 
reunió de col·laboradors de la 
Marxa Infantil 

Un any més, el Centre Ex
cursionista, aprofitant l'avinentesa, 
dóna públicament les gracies a tots 
els que amb la seva col1aboració 
fan que any rere any la Marxa si
gui una realitat. Gracies a tots els 
que hi heu aportat la vostra entrega 
desinteressada! El 20 de novembre, 
a les 9 del vespre al nostre local, 
convoquem a tots el col-laboradors 
que han intervingut en la marxa d'enguany a una reunió per avaluar-ne el fun
cionament general i fer propostes de cara a l'any vinent. Recordem que l'any 
2010 fara 50 anys que, de forma ininterrompuda, el Centre organitza aquesta 
prova, el que creiem que mereix fer-ne una edició molt especial. Després de la 
reunió, i per agrair la vostra col -laboració hem preparat un petit refrigeri. 

RIFA DE NADAL: Recordeu que ja fa dies teniu a la vostra disposició a 
través de socis i comerc;os els números per la rifa de Nadal. Aquest any el 
número que juguem és el 58866. El preu de la participació sera de 5 euros. 
Molta sort a tots! 



Ampliació d'horari del Centre 
S'informa als socis interessats en fer practiques d'escalada, que romandra 

obert les tardes de dimarts i dijous de 7 a 9 del vespre per fer-hi practiques 
d'aquesta activitat. 

Relleu al front de l'Esplai Sargantana 
Us informem que aquest curs el coordinador de la secció sera en Josep 

Esparrach, a qui donem la nostra cordial benvinguda i desitgem una bona tas
ca. Aprofitem per retre el nostre agrai:ment a en Xavier Alavedra i Canturri per 
la seva valuosa col·laboració fins ara al front de l'esplai. El teu somriure i ale
gria es contagia al teu voltant. Sort i fins ara! 

Projecte del nou Grup d'Alta Muntanya i Escalada 
Aprofitant !'anterior existencia d'un grup semblant al Centre, i moguts per 

la seva afició i l'esperit d'iniciativa, alguns socis, després de recuperar una part 
de les nostres instal1acions, la zona del piafó d'escalada, han presentat a la 
recent reunió de la Junta el seu projecte de grup sota les sigles G.A.M.E., que 
inclouria activitats relatives i compartides amb altres grups, d'alta muntanya 
amb neu o sense i escalada normal i en gel. Ja han comen<;at a fer practiques 
al «boulder» o paret d'escalada del Centre els dimarts i dijous, de 7 a 9 del ves
pre. Ja ens en informaran properament amb més detall. 

Primers auxilis a la natura 
Propera convocatoria de formació en primers auxilis a la natura amb l'ob

tenció del carnet de socorrista. Assistencia sanitaria immediata - nivell I. Pla
ces molt limitades. Preinscripció obligatoria al telefon: 605 261 494 (Jordi). 

Recordant els que ens han avancat 
Fem memoria del benvolgut soci Josep Manel López Riquelme, «l'avi 

Manel» com familiarment l'anomenaven molts, que morí el passat 28 de setem
bre a l'edat de 87 anys. Se'l recorda, junt amb la seva dona, com a persona 
participativa, sempre somrient, i que anant amb el Grup Infantil, amb l'excusa 
de poder reprendre l'ale, deia: «Heu vist el paisatge que hi ha al darrere?». Des
cansl en pau. 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTMTATS DEL MES DE SETEMBRE 

• Dia 20. Els membres del Grup Familiar hem comen<;at el curs amb mal
ta energia! En dues setmanes hem fet un parell de sortides amb les que ens 
hem divertit i hem fet exercici, pero que a més ens han permes, a petits i grans, 
coneixer i/o entendre d'una banda la nostra historia local i de l'altra el bio sis
tema del nostre riu. De lama d'en Joan Roura hem conegut la Ruta de les bar
raques de vinya que ens ha permes entendre com es vivia a Castellar uns se
gles enrere. I, com venim fent habitualment, de la ma de la Laia Planas hem 
conegut la salut del riu Ripoll en el tram que tenim apadrinat. En definitiva, 
unes sortides molt profitoses. (Fotografia de grup a la portada) 

• Dia 27: El Grup de Muntanya va fer el cim del Carlit tot i les varia
cions meteorologiques que van haver de suportar. 

E S PELEO LOGIA 
• Dia 30 d'agost: AVENC GRAN DE LES ALZINES (-70m.) Situat al ter

me municipal de Vallirana, dins el massís del Garraf. Pous bastant fraccionats 



pel que fa a reinstal-lacions i totalment nets de 
qualsevol formació. A la cota -35m trobem una fi
nestra lateral amb un petit pou, a la base del qual 
hi ha un pas estret que ens porta a una gran sala 
i aquí ja hi comencen a haver-hi formacions. Re
muntem la sala per entre els blocs i a la part su
perior esquerra hi ha una via remuntant d'uns 
15m aproximadament, i que un cop arribats a dalt 
de tot ens trobem la sala que conté més formaci
ons de la cavitat, fins i tot, excemtriques. La foto 
correspon a una de les formacions d'aquesta sala 
superior. Descens realitzat per: M. Mañosa, J. Na
varro, J. Navazo i J. A. Rodriguez. 

• Dia 5 de setembre: COVA DE LES EN
CANTADES (865m., 37(-15,+22)) Situada al terme 
municipal de Queralbs, sota la part sud del 
Puigmal. Cavitat freda degut a l'alr;ada on es tro
ba. Esta estructurada a 3 nivells, el més llarg de 
recorregut és l'entremig que per un pas inferior co
munica amb la sala Bernades que es troba a ma 
dreta a l'inici de la cavitat i que té una preciosa 
columna blanca. En aquesta cova trobem tot tipus 
de passos, més estrets que amples; i pel que fa a 
formacions també trobem sales sense cap tipus de 
formació i sales amb moltes formacions . Visita re
alitzada per: P. Abad, J. Contreras, M. Mañosa i 
J. Navarro. 

UNA MUNTANYA EMBLEMÁTICA: ELS ENCANTATS 
L'anomenat, oficialment, Pare Nacional d'Aigües Tortes i Sant Maurici és 

l'únic d'aquesta categoria (nacional?) que hi ha a Catalunya. Possiblement, tam
bé és el que més visites rep al cap de l'any, cosa del tot normal si es té en compte 
els seus innombrables atractius. Pero, d'entre tots ells, destaca una muntanya 
singular: els Encantats! La seva característica silueta, reflectida a les aigües de 
l'estany de Sant Maurici, atrau la mirada i les cameres de tots els visitants. Se
gons diu la llegenda, les dues puntes en que es divideix el cim corresponen a dos 
car;adors petrificats per haver anat a car;ar en lloc d'assistir a les seves obligaci
ons religioses. Deixant de banda la fantasia, el cert és que aquesta enorme mas
sa rocosa representa el monument natural més emblematic de tot el pare. 

Mirat des del punt de vista muntanyenc, direm que la seva ascensió no és 
gaire facil, com ho demostra que el seu punt culminant, l'Encantat S de 2.747m 
d'altitud, no fou conquerit fins l'any 1901, una epoca en la qual s'havien ascen
dit tots els cims importants del Pirineu. La darrera vegada que jo hi havia pujat 
va ser, precisament, l'any 2001 amb companys de la SEAC per tal de commemo
rar-ne el centenari dels pioners. Parlem del cim sud jaque !'escalada al cim nord 
-l'Encantat Petit- són figues d'un altre paner. 

Em feia gracia tornar-hi a pujar, pero no em veia massa segur d'estar a 
l'alr;ada de les circumstancies, sobretot pels 83 anys i escaig que porto a l'esque
na ... Finalment, vaig fer un cop de cap i la primera setmana del setembre passat 
vaig emprendre el viatge cap a Espot, juntament amb l'Anna Maria, la meva dona, 



la sabadellenca Míriam i el brasiler 
Joao. Els pronostics meteorologics 
anaven al nostre favor. Ens vam 
instal.lar al petit, pero acollidor, refu
gi de Sant Maurici (Ernest Mallafré) 
molt ben regentat per la simpatica 
Montse Barriere, d'en9a d'un grapat 
d'anys. 

L'endema a les 8 del matí, amb 
un dia esplendid, i després d'haver es
morzat, sortim del refugi i emprenem 

el sender que, a trevés de magnífic hose d'avets i teixos, es va enfilant en direcció 
a la gran taca de neu de la Congesta Gran, situada al peu mateix de la Canal 
Gran que puja dret vers l'Enforcadura que separa els dos cims bessons. Nasal
tres, pero, no tardarem a prendre el camí que es decanta cap a la dreta i va vore
jant la vertiginosa pared que davalla de l'Encantat Gran, fins sortir a la Valleta 
Seca. Ara ens cal remuntar el gran corredor ple de rocalla de tota mena i, amb 
paciencia, anem elevant-nos fins a treure el nas a la vall de l'Estany Serull. Ens 
trobem al coll sud de la muntanya. 

Després de reprendre l'ale i fer un piscolabis, anem enfilant-nos pel fort 
pendent que mena la bretxa propera al cirrt. Si bé no representa cap dificultat 
des del punt de vista d'escalada, cal anar molt en compte a seguir l'itinerari més 
fressat, perque ens podríem complicar la vida. Malgrat la falta de dificultat, gai
rebé tots els trams de l'ascensió molt exposats. El buit és considerable, i una re
lliscada pot ser fatal. A partir de la bretxa, els metres finals poden ser més drets, 
pero la roca és millar i presenta bons agafadors, sobretot per a les mans. 

Quan mancaven pocs minuts pera la una, vam trepitjar el cim de l'Encan
tat Gran. No cal dir la nostra alegria per haver-ho aconseguit! Després de fer un 
cop d'ull a l'impressionant paisatge, vaig anar a retratar la placa de la SEAC 
col.locada aquí en recordan9a dels socis de l'entitat, morts l'any 1975: Enriqueta 
Coll i Vicen9 Daviu. A la foto podeu veure que es conserva en perfecte estat. 

Com no podria ser d'altra manera, vam dedicar un emotiu record a la me
moria de la Brisa, la muller de l'amic Llibert, traspassada aquí mateix durant 
una desgraciada excursió l'any 1964, precisament durant la festivitat del Pilar i 
per culpa d'una inesperada gran nevada. Dissortadament el drama es va repetir 
al 1975, a la mateixa diada i altre cop a causa d'una nevada imprevista. 

Ens envolta un munt de tristos records, pero al mateix temps aquesta as
censió (la qual, n'estic segur, sera la meva darrera a aquest cim) ha estat un re
cord i un homenatge als amics traspassats en plena muntanya. 

El descens s'efectua sense cap entrabanc, i a les cinc de la tarda entravem 
al refugi sans i estalvis, pero cansats ... 

Josep M. Torras, setembre 2009 

ESTIU 2009, PER FI EL TOUBKAL 
<<Aquest avió disposa de uuit sortides d'emergencia, quatre situades a ... » Les 

paraules distorsionades per la mala megafonia em distreuen els pensaments: 
estava recordant el primer cop que el «mestre» Josep M. Torras ens va parlar del 
Toubkal, el cim més alt de l'Atlas. Ens va engrescar tant que amb la família i a 
uns amics varem organitzar una sortida per les vacances d'aquell any, pero poc 
després de sortir d'Imlil, una inoportuna i desafortunada indisposició estomacal, 
ens fa tornar enrere; la frustració és enorme, pero encara ho és més en el segon 
intent, dones en aquesta ocasió, ni tant sols surto de casa. Passa el temps, pero no 



es donen les circumstanci-
es adients per tornar-ho a 
provar i, per acabar de com
plicar-ha del tot, m'han di
agnosticat una artrosi 
molt greu al turmell es
querre. 

Aquest hivern, des
prés d'un parell de sorti
des, em trobo bastant bé, i 
com que encara em volta 
pel cap, parlo amb el met
ge i em diu que endavant. 
No ho dubto i comen9o a 
organitzar-ho. Així dones, 
cap a les dues de la mati
nada del 7 d'agost, aterrem 
a Marraqueix. Després 

Part de l'expedició amb el Toubkal al fons 

d'unes poques hores de dormir, iniciem la ruta cap a Imlil (1. 700 m), on arribem 
després d'una hora i mitja més de carretera. 

Quedo molt sorpres, dones, d'aquell poblet tranquil que jo recordava no en 
queda res, és clar que han passat 29 anys i ara Imlil s'ha convertit en una mena 
de Chamonix de l'Atlas, amb els carrers plens de comer9os, per on es passegen 
turistes i muntanyencs. 

El taxi ens deixa en el punt de trobada amb els «muleros» i, tant aviat com 
tenim les mules carregades, iniciem el camí. És mig matí i fa molta calor, aixo 
em preocupa bastant perque fins al refugi hi ha 1.500 m de desnivell i, tot i anar 
descarregats, amb aquella temperatura es poden fer molt llargs. 

La primera part del camí és per una zona arbrada, cosa que ajuda a fer molt 
més agradable la caminada. A partir del poble d'Aremd (1.950 m al9ada), s'aca
ben els arbres, pero estem de sort, jaque s'ennuvola i la calor és molt més supor
table del que ens temíem. En un paisatge bastant feréstec, mica en mica anem 
guanyant akada i, al cap d'un parell d'hores, arribem a un grup de barraques ano
menat Sidi Chamharouch (2.350m), on fem una parada per dinar i prenem el pri
mer dels molts tes que beurem aquests dies. De seguida ens adonem que les bones 
condicions higienico-sanitaries no seran pas un dels punts forts d'aquesta sortida. 

Despres de l'apat no ens entretenim gens, ja que encara ens queden 1.000 
m més fins al refugi, indret on acamparem. A partir d'aquí el camí s'enfila més i 
guanya desnivell de pressa; l'ennuvolada que per sort encara ens acompanya 
agafa consistencia i cau una bona gotellada, que encara ens deixa millor tempe
ratura per caminar. En algun punt el camí és bastant estret i quan es troben de 
cara dos grups de mules, es produeixen petits embussos de transit. Al cap d'un 
parell d'hores més el camí perd pendent i, al fons de la vall, ja veiem el refugi. 
Com que el temps encara esta una mica insegur i fa fresqueta (estema 3.200 m), 
de seguida que hi arribem parem les tendes. Abans de sopar i per no tenir pro
blemes l'endema, assegurem per on marxa el camí que haurem de seguir. 

Quan a les 6 sona el despertador encara és negra nit, pero el cel esta sense 
un núvol i cosit d'estels, després del «petit dejeneur» i amb llum suficient, ence
tem el camí. Després de creuar una tartera situada pocs metres sobre el refugi, 
entrem a la vall que ens ha de portar fins al coll del Tizi n' Toubkal, la ruta és 
facil de seguir ja que esta molt ben marcat i ple de fites; en alguns punts rellisca 
for9a perles pedres soltes i recorda l'ascensió al nostre Pedraforca perla tartera. 



A mesura que pugem, anem guanyant vista sobre la cresta del Tadat i el seu dit. 
A prop del coll, a uns 3.900 m, com queja portem unes hores «treballant» de va
lent, decidim que cal fer una paradeta per fer un mas. El fet de trabar-nos perfec
tament i que el temps també acompanya, fa que un prudent optimisme comenci 
a envair-nos. Al coll s'acaba de cap la visió estreta i disfrutem d'una gran pano
ramica, pero el cim encara no el veiem. El camí ara segueix per la carena i, en 
un punt que passa just per el fil, ja es veu la piramide metal-lica que hi ha al 
cim (4.197 m); ara l'optimisme ja és euforia, dones n'hauria de passar una de molt 
grossa per no aconseguir-lo. Un parell de fotos i seguim, i quan estava pensant 
que tots els altres cims ja es veuen per sota el nostre nivell, el camí gira i veig la 
piramide a pocs metres; l'arribar-hi m'abra<;o als companys plorant com una cri
atura: feia molts anys que hi somiava, moltes converses sobre quan hi aniríem i 
últimament uns diagnostics espantosos, que feien pensar queja s'hem havia aca
bat l'anar a la muntanya. Un cap aconsegueixo dominar les emocions és el mo
ment de les fotos i gaudir del paisatge: de seguida identifiquem el Ras n'Oaunou
krim (4.083 m.) i el Timesguida (4.0 9 m.), que seran els objectius pei dema. 

Després d'una bona ganyipada i d'alguna altra foto, iniciem el descens. A 
l'anar de cara avall, el camí encara rellisca més que al pujar i els bastons són 
una molt bona ajuda. A mesura que baixem la temperatura va pujant i, a !'arri
bar a les tendes, el primer que fem és anar-nos a dutxar al refugi; l'aigua freda 
sembla agulles que es claven per tot el cos, pero un cap eixugats, ens trobem 
bastant recuperats, i després de dinar encara més!. 

Passem la tarda fent agradable tertúlia al refugi, acompanyats per la be
guda nacional. Quan anem a dormir el cel torna a ser un planisferi en alta defi
nició. 

Al despertar l'endema, el primer pensament és pel peu, pero no hi noto cap 
mena de dolor ni molestia, estic realment sorpres, perque ni en la planificació més 
optimista pensava que em trobaria tant bé. Així dones, després d'esmorzar, inici
em la ruta cap el Ras; al contrari d'ahir el camí puja de manera molt suau, se
guint una vall també molt més oberta. A la pujada final al coll de Tizi n' Ouagane, 
el camí sí que es redre<;a for<;a i els bastons tornen a ser una eina for<;a útil. A 
l'arribar al coll (3. 750 m), a la cara que mira cap a sud hi ha una congesta de 
neu: tot i les al¡;ades en que ens estem movent, sera l'única que veurem durant 
aquests dies. Després de ganyipar ens enfilem per la cresta, tot vorejant uns vis
tosos gendarmes; el primer tras és una grimpadeta sense dificultat, pero ajuda a 
fer l'ascensió més entretinguda. Superat aquest tras la cresta s'eixampla i perd 
inclinació, convertint-se en una monótona tartera que no s'acabara fins a pocs 
metres sota del cim. Mentre anem pujant podem contemplar una ferma panora
mica del Toubkal. Després d'una facil grimpada assolim el cim del Ras n'Oaunou
krim i tornem a posar a treballar de valent les cameres, dones la vista s'ho me
reix. Total contrari del dia anterior, estem sols; de fet, des que hem sortit de baix, 
no hem trobat a ningú. 

Desgrimpem per on havíem pujat fins a situar-nos al coll que separa el cim 
principal del secundari, i llavors ens encaminem fins a !'amplísima callada que 
separa el Ras del Timesguida. En aquesta part de la ruta i donada la grandiosi
tat de les dimensions, la sensació és de gairebé caminar per un «mar» de pedres 
on la solitud és total. Assolim el cim del Timesguida sense cap dificultat, ens tor
nem abra¡;ar emocionats i plens de satisfacció, dones el pla ideal que havíem fet 
uns mesas enrera, esta sortint calcat. «Senyors passatgers, lliguin-se el cinturó 
de seguretat, en breus minuts aterrarem a l'Aeroport de Barcelona .. .)> 

Jaume Sors 
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56a EXPOSICIO SOCIAL 
DE FOTOGRAFIA 

47.t S~ LO D¡ ffiUNT~NV~ 
PU TUABLE PEL Q!JART TRIMESTRE DEL 23E CO CURS ANUAL 

Amb ~1 suport de: 

~ Consell Catalii 
... de I'Esport 

El Saló de Muntanya vol reflectir l'es
perit i els sentiments que mouen aquesta 
entitat. 

Per tant, el motiu principal i predominant ha 
d'ésser el paisatge muntanyenc 1 d'excursio
nisme en si mateix. 

• : • Dues per partlcipant. Seran en co
lor. La manipulacló digital només s'admetra 
sempre i quan també es pugul ter pel siste
ma analogic (no s'admetreran muntatges). 
rotes les fotografíes han de respectar el dret 
a la lntimitat de les persones i a la propia 
imatge d'acord amb la Uei Org8nica 1/1982, 
els autors reconeixen tenlr els drets d'lmatge 
i d'autor de les fotografíes presentades al 
concurs. 

m Gene<a>1at do C.talunya 
Departament de Cultura 

!'\11 Centre ele Promocló de 111 Cutt~n 
"-::' Popular 1 Tradicional CatalaM 

Jdr 
FEEC 

__. .......... 
Excunionistn ct. C.laluny• 
Federaaó ca.ta&ana O Alpcrdme l Escalada 

•QSS•, Foto Vila Hosta, Visual i Fotoprix i di
vendres a partir de les 10 de la nit al local 
social: CEC, carrer Colom, s/n., fins el dia 27 
de novembre del 2009. 

I.&.:J..u..:::¡ ....... ~"" Formaran el jurat d'ad
missió 1 qualiflcació membres del Departa· 
ment de Fotografía de les Agrupacions Nar
cís Glralt, en el nostre estatge social (carrer 
Colom, s/n.) El veredlcte sera públlc i ina
pel-lable. 

.I"LLol..:::u..t.=-<> Es concediran a les tres millors obres 
seleccionades mitjan~nt votació popular. 
Podra votar tot socl o afeccionat a la fotogra· 
fla des del 9 de desembre al 15 de gener al 
Centre, eis dlmecres de les 19 a les 21 ho
res, i els divendres de les 21 a les 23 hores. 

""-"L.LU.=-<> Participar pressuposa l'acceptació 
total d'aquestes bases. 
Els imprevistos que puguin sortlr seran resolts 
pel jurat d'acord amb el delegat del Centre. 
Finlda l'exposició, sera incumbencia deis con
cursants retirar les fotografíes del Centre, ja 
que aquest no es fa ciurec de retornar-les. 
l.: obra que obtingui el primer pr.~mi passara a 
ésser propietat del Centre. 

Castellar del Valles, novembre 2009 



CLINICA DENTAL,... 

OEL CENrr:lE "' 

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

Rambla Josep Tarradelles 
08400 Granollers 
Tel. 938 613 404 

TALLER VILACLARA S. A. 

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 ELECTROOOMEsnCS 
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 

fHCOFRATS 
i FfRRALLA TS 
CAST-ELLAR 

CARLOS DIAZ DIAZ 
Enginyer Técnic d'Obres Públiques 

Col. 14.126 

Tel. 616 944 003 

~'. 
PLAN~ 

• SERVE/ INTERFLORA , 

Pral de la Riba, 34 (playa de Catalunya) 
Tel. 93 714 40 62 

CASTELLAR DEL VALLES 

DESCOMPTES ESPECIALS 
PER ALS SOCIS DEL CENTRE 

00 
VERTIC 

Cra. de Barcelona, 80-82 
Tel. 93 745 03 69 
08205 SABADELL 

ESPORTS 

STOI' 
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 

ttii/.1 H_,Y~-tli l-'11 /'~'/-'l-'/ Íl'll 1 pU~ílc GRAN roniJI'J 
u~~~-,, 12ouu r JUYUl 
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¡_,f:;il'lzi.;i~· clz c.::¡ ilc' f-'ll1111<! 

h;llllili.:dl., ifn:::: '-' J t}(}clu 
c~Tiillu t'l''l'l íl11~· .:: L1 itz /~(1 

, 
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 


