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PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 

Febrer Activ itat Més informació a 

6, dissabte El Moianes Grup de Natura 
7, diumenge La Foradada, matinal 

Pie de la coma de Varilles (esquí) 
Grup Anar-hi Anant 
Grup Les Dues Traces 
Noticiari del Centre 
Grup de Senders 

12, divendres Reunió preparatoria de la Ruta de les Ermites 
14, diumenge Turó i Font de la Pola, Cicle Isidre Cabedo 
19, divendres Assemblea ordinaria de socis N oticiari del Centre 
20 i 21, dissabte 
i diumenge Pie del Pinetó i Roca Blanca Grup Les Dues Traces 
21, diumenge Cicle «Els paisatges d'en Joan», tercera sortida 

Tuixén - La Vansa 
28, diumenge Cicle Camins i racons de Sant Lloren~ del Munt 

i de la serra de l'Obac 

Grup d'Esquí i grups 
Grup de Muntanya 

TENIM NOTÍCIA DE ... 

Data Excursió Organitza Km 

6 i 7 Excursió als turons i rieres d' Arenys Cardada Ass.Excta. 935019801 15 
Sortida Col-lectiva raquetes Agrupació Científico Excta. Mataró 23-27 

93 755 08 37 info@agrupe.org 
Camí de St. Jaume: Gallargues-Sant 
Guilhem Club Muntanyenc Sant Cugat 52 

936745396 
7 Marxa del Montserratí Club Ex. Esparraguera 937759172 
14 Circuit raquetes de Neu a Cap Rec Agrupació Científico Excta. Matará 

937550837 info@agrupe.org 
La Ruta del Císter (5a etapa) Unió Excta. de Catalunya 

de Gracia 932853454 15-20 
Ruta guiada al Castell d'Eramprunya 
i entorn Unió Ex. Eramprunya 936620124 
Caminada de la Llum (Montserrat Centre Excta.Comarca Bages 24 
a Manresa) 938722912 
Travessa Viladrau-La Garriga Centre E. Garriguenc 938726693 32 
Ex. al Congost Fraguerau (Priorat) Club Excta. Pirenaic 933024239 

20 Pie de Balandrau Espluga Viva S.E. 934 733909 
21 Caminada Popular d'Horta Unio Excta.Catalunya d'Horta 12 

933583740 
100 Cims. Castellsapera Centre Ex. Penedes 938172241 9.39 
Caminada Oliana-Cambrils Grup Ex.d'Oliana 679194686 17 
El Puig Castellar Espluga Viva S.E. 934 733909 

27 Circuit de raquetes de Neu nocturna Centre Muntanyenc Sant Lloren¡; 
a Rasos de Peguera 937832183 

28 Santuari del Corredor i Valgorguina Grup Muntanya del Casal Lambda 15 
933195550 

Sortida visita poblat iberic Ass. Excta. Polinya 937133206 
Puig de Castellar 

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



ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES DE FEBRER 

GRUP FAMILIAR 
• Dia 21: Participació en la sortida del Cicle «Els paisatges d'en Joan». 

Excursió a Tuixén organitzada pel Grup d'Esquí del Centre, que us dóna 
en aquest butlletí tota la informació. 

GRUP DE MUNTANYA 
• Dia 21: Participació a la tercera sortida del Cicle «Els paisat

ges d'en Joan». Excursió a Tuixén, organitzada pels companys del Grup 
d'Esquí del Centre. Trobareu la informació més amplia i detallada d'aquesta 
sortida a la secció d'esquí del butlletí. 

• Dia 28: Cicle de sortides: Camins i racons de Sant Lloren~ del 
Munt i de la serra de l'Obac (2). Itinerari: El Marquet de la Roca, canal 
del Llor, coll d'Eres, carena de les sepultures, camí de les Fogueroses, canal 
del Palier de les Fogueroses, Roca Encavalcada, canal dels Avellaners, canal 
de !'Escaleta, coll Gavatx, El Marquet de la Roca. 

Sortida: 7 del matí, en punt, de l'aparcament de la plar;:a Calissó. Hora 
prevista d'arribada a Castellar: a dos quarts de 2 tarda. Hores efecti
ves de camí: 4 (apr.) Vocals: J . Roura i J . Torrens, telefons: 93 714 73 05, 
93 714 55 42 i 618 34 92 29. 

GRUP ANAR-HI ANANT 
• Dia 7, diumenge: La Foradada. Sortida matinal, a les 8 de l'IES Cas

tellar, en cotxes particulars. Rores de camí: tres i mitja. Vocals: Francesc 
Soto i Emi Bravo. 93 714 62 32. 

·Dia 21, diumenge: Tercera sortida «Els paisatges d'en Joan», a 
Tuixén. Excursió organitzada pel Grup d'Esquí, que més avall us informa. 



GRUP DE SENDERS 
• Dia 14. V Memorial Isidre Cabedo: Turó i Font de la Po la. 
Sortida matinal de la Rotonda de les Piscines, en cotxes particulars, a 

les 7:30 hores. Cal portar-se l'esmorzar i la beguda. 
Aquest any, la sortida en memoria de l'Isidre Cabedo, es fara el proper 

dia 14 de febrer, a l'entorn d'un indret que, a ell, li agradava especialment: 
el Turó i la Font de la Pala. Deixarem els cotxes a l'Alzina del Sal-lari i pu
jarem fins al Coll de Tres Creus i al Turó de la Pala. 

Continuarem per la Sesta Grossa i anirem fins al Coll de Boix. Des d'allí, 
revoltarem en direcció al Coll de Tanca i anirem a visitar les balmes obrades 
de l'Espluga. Continuarem fins a la Font de la Pala i tornarem per la 
Porquerissa cap al Coll de Tres Creus i l'Alzina del Sal-lari. Tot i tractar-se 
d'un itinerari for<;a conegut per a molts excursionistes, no tata la gent coneix 
el vessant llevantí de la Mola. La bellesa del paisatge i la historia de l'esta
bliment alt-medieval d'aquesta zona, es mereix que formi part d'aquests bo
nics recorreguts que la memoria de l'Isidre ens permet reconeixer. 

GRUP DE NATURA 
• Dia 6, dissabte: Moianes. 
Itinerari: De Sant Quirze Safaja a Sant Martí de Centelles, pel serrat 

de la Codina i cal Pou. Podrem gaudir d'excepcionals vistes, si tenim un dia 
clar. Sortida: A les 8 del matí de l'IES Castellar. Despla<;ament: En cotxes 
particulars. Rores de camí: Tres i mitja aproximadament. Desnivell +275m., 
-195m., 10 km. Vocals: Maria Concepció Costa i Josep Maria Biosca. Telefon 
93 714 62 63. 

• Dia 21, diumenge: Participació a l'excursió en homenatge a Joan M un
tada a Tuixén. Organitza: Grup d'Esquí. Inscripcions al Centre: Els dime
eres i divendres fins el dia 12. 

GRUP LES DUES TRACES. Esquí de muntanya al teu abast 
• Dia 7: Pie de la Coma de Varilles, 2. 759 m. Andorra, dificultat** 
• Dies 20 i 21: Pie del Pinetó i Roca Blanca, 2.648 m/2.693 m Vall 

d'Áneu, dificultat** 
Els interessats adreceu-vos a Pere Estapé, telefon 626 53 96 61. 

GRUP DE FOTOGRAFIA 

25 ANYS FENT FOTOS, MOLTES FOTOGRAFIES 

Ec;p¡•n•m lL·c; vostrl'c; col·lahoracionc; eh• ~ o ;¡ fotografiec; dL• ]¡•e; que 
v;\rl'u pn•c;¡•ntar algun cop Jll'l" c•xpoc;ar-h•c; c;ota p] t ítol: «Entre tots l'hen1 
fet possible» 

El passat 18 de gener es van recomptar els punts per saber els guanya
dors del Saló de Muntanya. Els votants van ser 42 persones que van donar 
els següents guanyadors: 

Primer premi a la fotografia: «Perfil de Josa» de Jordi Serra. 
Segon premi: «Paradís subterrani» de Montse Mañosa. 
Tercer premi: «Silenci» de Francisco Morales. 



Foto més votada pels visitants en el 4t. trimestre del 
Saló de Muntanya. Títol: «Perfil de Josa». Autor: Jordi Serra 

El dissabte 30 de gener a les 18,30 h es va fer el veredicte del 4t. 
DIGICEC al local social del Centre Excursionista. Després vam anar com cada 
any, a fer el sopar dels fotografs, on varem passar una bona estona parlant 
de fotografía i més coses. 

• Dia 7, diumenge, a les 18:30 h. es fara la projecció de les fotografies 
del 4t. DIGICEC i l'entrega de premis del mateix concurs digital i del con
curs anual. 

Recordeu que el proper mes d'abril els dies 16, 17 i 18 es fara l'expo
sició dels 25 anys del concurs anual de fotografía en color dins del Firart 
a l'Espai Tolra. Els que alguna vegada heu participat en el concurs i volgueu 
que un parell o tres de fotos estiguin exposades, fins a mitjans del mes de 
mar<; les podeu portar al Centre Excursionista els dimecres (19- 21 h.) i els 
divendres (21- 22.30 h.) . 

GRUP D'ESQUÍ 
• Dia 21, diumenge. «Els paisatges d'en Joan», sortida Tuixén- La 

Vansa. Dins el cicle d'excursions que el CEC ha organitzat en homenatge a 
Joan Muntada, al Grup d'Esquí ens ha vingut molt de gust organitzar una 
sortida per rememorar una de les seves grans passions: la practica de l'esguí 
nórdic. 

És per aixó que hem preparat una sortida per anar a l'estació on va 
comen<;ar a aprendre'n i afeccionar-s'hi juntament amb els seus fills o altres 
amics i socis del Centre, com en Daniel Renom, en Ferran Marcos, l'Enric 
Zorrilla o en Jaume Llobet, entre d'altres. La nostra destinació, dones , és 
Tuixén- La V ansa, a l'Alt Urgell. 



Es podra practicar l'esquí de fons, fer itineraris amb raquetes o senzi
llament gaudir de la neu i reposar al bar - restaurant. 

Es preveu sortir amb autocar de davant de l'IES Castellar a les 6.30 h, 
per poder arribar amb temps suficient per Hogar el material i esmorzar abans 
de l'activitat física. L'arribada a Castellar sera cap a les 18.30 h aproximada
ment. 

Els preus pels socis adults van des dels 12 euros del desplac;ament amb 
l'autocar, fins els 50 euros que inclouen l'autocar, el lloguer d'un equip com
plert, el forfet, i 2 hores de classe en un grup redult de quatre persones, 
passant pels 23 euros de !'autocar, el forfet i el lloguer de raquetes. 



Per a més informació i per apuntar-vos contacteu amb secretaria, 
els vocals de qualsevol grup, el Jaume (93 714 79 00) o la Marina (93 747 23 51). 

INSCRIPCIONS 
També podeu venir a apuntar-vos al Centre els dimecres i divendres 

fins la setmana abans, dia 12 com a maxim. És per aixo que us lliurem 
la següent tarifa. 

INFANTS 
Preus per persona: 

Autocar 59 places 

Forfet adult esquí nordic 
Forfet adult federat esquí nordic 
Forfet infantil esquí nordic 
Forfet raquetes 

soci no soci 

6 € 12 € 

Lloguer botes, bastons i esquís classic 
Lloguer botes, pals i esquís skating (experts) 
Lloguer raquetes 

Classes 2h Grup de 1 a 4 Pax 63,50 € 

(preu cale. x 4 pax.) 
Classes 2h Grup de 5 a 10 Pax 76 € 

(preu cal. xlO pax) 

Mínim 3 persones: 
Paquet iniciació = lh classe + FF + Material 
Nordic Pare (per a nens) 

ADULTS 
soci no soci 

12 € 17 € 

9,50 € 9,50 € 

8,10 € 8,10 € 

4,80 € 4,80 € 

2 € 2 € 

12,50 € 12,50 € 

20 € 20 € 

8,50 € 8,50 € 

16 € 16 € 

8 € 8 € 

32,50 € 32,50 € 

16,60 € 16,60 € 

ADULT NO FBDERAT FCEH) TARGENEU, TARGEFONS 
Autocar + Forfet + Lloguer Classic + 2h classe 1 4 pax 50 € 55 € 

Autocar+ Forfet + Lloguer Classic + 2h classe 1 10 pax 42 € 42 € 

Autocar + Forfet + Lloguer esquís classic 34 € 34 € 

Autocar+ Forfet + Lloguer Classic + 2h classe 1 4 pax 
Autocar+ Forfet + Lloguer Classic + 2h classe 1 10 pax 
Autocar + Forfet + Lloguer esquís classic 

ULT 
Autocar + Forfet + Lloguer raquetes 
Autocar+ Forfet raquetes 

INFANT 
Autocar+ Forfet + Lloguer raquetes 
Autocar+ Forfet raquetes 

40 € 

32 € 

24 € 

23 € 

14 € 

17 € 

8 € 

46 € 

38 € 

30 € 

28 € 

19 € 

23 € 

14 € 

Per a més informació consulteu www.tuixent-avansa.com. NO ACCEP
TEN TARGES DE CREDIT 



NOTICIARI DEL CENTRE 

PRESIDENT I JUNTA DIRECTIVA CONFIRMADA 

El passat 15 de gener es va dur a terme l'Assemblea Extraordinaria del 
Centre per elegir o ratificar nou president i junta corresponent, un cop modi
ficat el punt dels Estatuts referent a la durada del mandat, que ara és de sis 
anys. En Jaume Muntada, com a president de la Junta Electoral va obrir l'acte 
amb encertades paraules adre<;ades als socis i va presentar l'únic candidat, 
en Josep M. Biosca i Alabart, a qui va cedir la presidencia i la paraula. 

El President va ratificar els membres de la Junta actualitzada. 
Vicepresidenta: Emi Bravo i Fernández; secretaria: Júlia Girbau i 

Datsira; tresorer: Tomas Mañosa i Girbau; vocal del grup Familiar: Emília 
Garcia; vocal del grup de Muntanya: Joan Estalrich i López; vocal del grup 
de Fotografia: Lluís Latorre i Rusinés; vocal del grup d'Esquí: Jaume Munta
da i Blancafort; vocal del grup Anar-hi Anant: Guillem Díaz i Bermúdez; vocal 
del grup de Senders: Carme Lleixa i Messeguer; vocal del grup de Natura: 
Elvira Guardia i Ramoneda; vocal de l'Esplai Sargantana: Josep Esparrach, i 
vocal del nou Grup d'Escalada: Esteve Ogaya. 

En Lluís Vila continua com a responsable de material, la Montserrat 
Mañosa continua fent-se carrec de la biblioteca i del lloc web del Centre i el 
responsable del butlletí continua essent en Josep Manel Martí, que segueix 
comptant amb el suport d'en Vicen<; Portell. També seguim comptant amb 
en Josep Sors i Badia que dóna el seu temps i treball en tasques de secreta
ria i gestió de comunicació. 



EL CENTRE ÉS OBERT D'ACORD A AQUESTA PROGRAMACIÓ: 
Dilluns, de 7 a 9 de la tarda, és obert per a fer practiques diverses. 
Dimecres, de 7 a 9, hi ha servei de secretaria. 
Divendres, de 9 a 11:30 del vespre, és obert per a tots els serveis. 

Si en algun moment no és obert es deura a un imperatiu de forr;a major. 
Disculpeu les molesties, pero es aconsellable trucar abans d'anar-hi. 

ASSEMBLEA ORDINARIA DE SOCIS 
En reunió de la Junta celebrada el 18 de gener, s'acorda fer la con

vocatoria de l'assemblea general de socis pel divendres dia 19 de febrer, a 
les 9 del vespre en primera convocatoria i a dos quarts de 10 en segona, 
que es desenvolupara d'acord amb el següent ordre del dia: 

-Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta anterior. 
- Estat de comptes 2009 i aprovació, si s'escau. 
- Aprovació quotes de socis per l'any 2010. 
- Pressupost per l'any 2010. 
- Propostes dels socis, presentades per escrit fins el 15 de febrer. 
- Torn de paraules, precs i preguntes. 

MEMORIAL JOAN MUNTADA: PREVISIÓ PEL MAR(:: 
Informació de programació del GRUP DE SENDERS 

• Diumenge 21 de marc: Sortida al Collsacabra, Cingles d'Aiats 
i Cabrera. 

Tots els interessats podreu consultar la descripció de l'itinerari i els 
dies per fer les inscripcions al butlletí del mes de marr;. Reserveu-vos el dia!!! 

AVÍS DE L'ADMINISTRACIÓ: REBUTS DE SOCIS RETORNATS 
La despesa i molesties de gestió que suposa la devolució de rebuts 

domiciliats impagats cada any, ens forr;a a informar-vos que els socis, que 
no satisfacin la quota o sigui retornat el rebut, seran donats de baixa 
automaticament a finals de febrer. Si s'esta federat es perdra el dret i el 
Centre retornara els diners de la llicencia descomptant les despeses banca
ries. Contra aquesta actuació caldra presentar-se a secretaria per sol·licitar 
nova alta i pagar les despeses ocasionades. 

CARNETS DE SOCI 
S'adjuntara al butlletí del mes de marr; el carnet corresponent del Cen

tre als nous socis. Ara bé, si algun soci vol tornar a tenir el carnet perque 
l'ha perdut o el té molt malmes, cal que el sol·liciti a secretaria durant aquest 
mes al preu d'l euro. 



XXI TRAVESSA CASTELLAR- MONTSERRAT 
Com cada any, i ja en fa 21, el Centre organitza la Travessa de Caste

llar a Montserrat per camins de muntanya (33 km) el 28 de marc;, Diumen
ge de Rams. En el proper butlletí del mes de marc;, hi haura tota la informa
ció. Guardeu-vos la data. 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DEL MES DE DESEMBRE 

·Día 13: PUJADA DEL XLIV PESSEBRE AL CIM DE LA 
CASTELLASSA DE CAN TORRES. 

El diumenge 13 de desembre de 2009 es va celebrar la 44ena portada 
del pessebre a la Castellassa de can Torres. Meteorologicament parlant, el día 
va ser rúfol i forc;a fred, pero la variada munió d'excursionistes que s'aplega
ren als peus de la Castellassa van donar lloc a un caliu huma molt conforta
ble amb l'ajuda, aixo sí, de la imprescindible xocolata desfeta elaborada efi
cac;ment pels «sargantaneros». Si es fa una mica d'analisi , s'arriba a la 
conclusió que el 13 de desembre és el día més escaient per portar el pessebre 
dalt de la Castellassa, i el per que d'aquesta deducció rau en el fet que en 
aquesta jornada el santoral fixa que és santa Llúcia. 

De molt temps enc;a, aquest dia marca l'inici de les festes de Nadal amb 
la posada en marxa de les fires de pessebres i ornaments nadalencs. En aquest 
sentit, dones, és el día més encertat per a instal ·lar els pessebres. A més, 
santa Llúcia és la patrona, entre d'altres, de les cosidores i els cosidors. En 
aquest ofici, l'eina basica és l'agulla, substantiu amb el qual també es deno
minen els monolits rocosos tals com la propia Castellassa. Heus aquí el se-

Els protagonistes de la pujada del pessebre dalt de la Castellassa 
de can Torres. D'esquerra a dreta: Óscar, Esteve, Jordi, Albert, Dani, 
Martí i Dani. Autor: Óscar Masó Garcia 



gon motiu per considerar el 13 de desembre com el dia perfecte per posar el 
pessebre dalt de la Castellassa de can Torres! 

Després de la xocolata calenta amb melindros, va arribar el torn dels 
parlaments d'en Josep M. Biosca i de l'Óscar Masó Garcia, que va anunciar 
la propera publicació d'un llibre on es reflectira , entre moltes altres temati
ques referents a la Castellassa de can Torres, aquesta meravellosa tradició 
castellarenca de dur el pessebre dalt del cim de la majestuosa agulla. Imme
diatament després es va fer la cantada de nadales, essent la quitxalla la gran 
protagonista. El relleu el prenguérem els escaladors, els darrers portadors del 
pessebre, enguany for9a original i r ealitzat per n'Albert Antonell. La cordada 
formada pels castellarencs Martí Llobet i Dani Sagrera va encap9alar amb 
gran coordinació !'escalada a la via normal de la Castellassa, tot duent el 
pessebre dins de la histórica motxilla d'en Josep Sors. Els seguiren els ger
mans sabadellencs Osear i Albert Masó Garcia, acompanyats per tímides 
volves de neu que van donar un toe més nadalenc a aquesta bella ascensió, 
tota una veritable escalada classica for9a aeria que per molt que passin els 
anys sempre tindra cara i ulls. Van tancar el grup la cordada composta pels 
castellarencs Jordi, Dani i Esteve, mentre diversos grups d'excursionistes es 
van entretenir a observar i saludar als set escaladors participants, destacant 
l'entranyable suport visual i acústic d'en Josep Maria Torras Homet des del 
capdamunt del cingle del Bolet de la Castellassa. Dalt del cim principal, vam 
fixar el pessebre i, satisfets, vam descendir espectacularment per la via «X» 
del monolit (cara est), arribant tots sans i estalvis a peu pla i desitjant amb 
total convicció que aquesta entranyable tradició es repeteixi amb joia, pau i 
amistats quants més anys millor! 

Albert Masó Garcia 

ANAR-HI ANANT A LA NEU 

Al coll de Boix, Serra de l'Obac (fotografía de Francesc Deu) 



ES PELEO LOGIA 
·Dia 8: AVENC DE L'ADERNAR (-33 m.) 
Situat al marge esquerra de la riera de les Arenes en direcció a la pista 

que porta a la masia del Dalmau i sempre per dins la riera. 
Al costat de la boca encara trobem un retol indicador ben conservat de 

l'antiga secció d'espeleologia del CEC. Trobem un primer pou d'uns -18m amb 
v:hies reinstaHacions que ens porta fins una repisa. Baixem per !'esquerra 
per un passama i trobem l'inici de l'últim pou d'uns -15m. 

La sala inferior és bastant gran, amb un petit caos de grans blocs i prac
ticament sense cap tipus de formació . 

La foto correspon al primer pou de la cavitat abans de passar el tram 
més estret. 

Descens realitzat per: M. Mañosa J. Navarro 



·Dia 20: AVENC DE LA COMA D'ADEI o DELS CONFITS (-21m) 
Situat al sector de la Mata del massís de Sant Lloren¡; del Munt. Dei

xem el cotxe poc després del parquing de l'Alzina del Sal·lari. Esta situat cara 
nord, en una carena que hi ha entre la carena del pla d'en Serrallonga i la 
Castanyera. L'entrada és comode i gran, pero un cop entrem en el primer 
pou en rampa hi ha una volta encara més gran, passem una reinstal ·lació i 
arribem a l'últim pou que per les seves dimensions no es queda enrera com
parat amb el primer. Les poques columnes que hi ha perden atractiu perque 
la cavitat esta completament seca. 

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

·Dia 19: ESCLETXES DEL PAPIOL (-21m) 
Situades a dalt de tot del poble del Papiol en direcció al cementiri. 
L'accés del cotxe a les escletxes es fa en menys d'un minut. El recorre-

gut total original era de 640m pero als anys 50 per l'acció d'una pedrera se'n 
va destruir gairebé la meitat. La fondaria que tenen és d'uns l0-12m. És 
recomanable fer el recorregut per !'interior ja que s'aprecia més bé el recorre
gut, amb parts molt amples i d'altres molt més estretes (la foto correspón a 
una de les parts mitjanament estretes), i també amb algun tram subterrani 
del tot. 



Visita realitzada per: M. Mañosa, J. Contreras J. Navarro 



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 



'/ 

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 

¡_,¡:,~-iJ¡{L·:'l'L\_1 11~- if11~· .:: .) •:Uun 
¡_,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 


