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PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 

6-17 

24-2 5 
25 

Activitat 

Concurs obra d'art homenatge Joan Muntada 
Volta per Montserrat i museu 
Pie Mont-Roig (Pallars Sobinl) 
Excursió pels Emprius 
Camins vells: Castellar-Sant Llorenv-Castellar 
Inauguració «25 anys fen t fotos)) 
VIII Ruta de les Ermites 
CoHaboracions de diversos grups 
Pie Lurien (Hautes Pyrénées) 
Travessa col! d'Estenalles-Castellar 

Més informació a 

Noticiari del Centre 
Grup de Natura 
Grup Les Dues Traces 
Grup Anar-hi Anant 
Grup de Senders 
Grup de Fotografía 
Noticiari del Centre 

Grup Les Dues Traces 
Grup Anar-hi Anant 

Camins vells: Castellar-Matadepera-Castellar 
5. 6 i 7 maig Inscripcions Ruta del tresor catar 

Grup 
Grup 

de 
de 

Senders 
Muntanya 

9 de maig Cloenda Ruta deis Castellars Grup de Senders 

TENIM NOTÍCIA DE ... 

Data Excursió Organitza Km 

abril Entrenaments per a la Marxa 645 96 75 65 
Canovelles-Montserrat centreexcursionista.lacomi@gmail.com 

3-4 Marxa Resistencia 24h del Cap de Creus Unió Ex. Llancanenca 972 38 09 93 
1 i>-23 Inscripcions IV edició de la Ruta caminshistorics:@gmail.com 

deis Camins HistOries pel 8-9 maig 
11 Travessada Molins de Rei-Vilafranca Centre Exc. Molins de Reí 45 

Caminada Popular Ruta Ermites Centre Exc. de Blanes 865 81 98 53 18 
de Blanes 
Caminada Popular de Navas Centre Exc. de Navas 93 820 42 95 14 
Caminada Pop. «Vila del Vendrell)) Grup Muntanyenc la Lira Vendrellenca 

977 66 69 95 10 
Caminada Popular per Collserola Club Muntanyenc !'Hospital 933 38 61 25 13 

15-5 maig Inscri pcions per a la 23" Marx a Centre Excta. Navas. www.totnavas.com/cenl 
Romanica de Navas 

17 Excursió al Congost de Montrebei Cordada Ass. Excta. 93 501 98 01 16 
18 Marxa pels Camins deis Matxos Centre Excta. Torelló 609 12 71 84 61.6 

Marxa Sant Jordi 2010 Unió Excta. de Catalunya de Matará 
937961430 uecmatar<@telefonica.net 12-30 

Travessa Turó de l'Home-La Gan-iga Centre Excta.Garriguenc 93 971 66 93 40 
Caminada de Primavera a Montsen-at Club Excta. Sant Vicenc 689 78 14 91 15 

:?4 Excursió Santuari del Catllar Cordada Ass. Excta. 93 501 98 01 16 
Caminada Prep. Polinya - Monterrat Ass. Excta.Polinya 93 713 32 06 

:!) 10" Cursa de Muntanya Centre Excta. Rubí, cet®rubicer.org 
Caminada Resistencia Riudoms- C.Estudis Riudomenc 
La Mola-Riudoms 977 78 80 60 53 
Xinoxano Caminada Familiar Centre Excta. Lloren9a 15660872026 

er a mé informació sobre aquestes sortides d'altres, dirigiu-vos a la web: 
- - CC: www.feec.org. 



ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES D'ABRIL 

GRUP DE MUNTANYA 
• Dia 18: CoHaboració a les tasques d'organització i control de 

la prova de resistencia per muntanya <<Ruta de les Ermites» (vuite
na edició). Es pot aconseguir amplia i detallada informació consultant el pro
grama de ma que trobareu inclos en aquest butlletí. 

• Dies 5, 6 i 7 de maig: Inscripcions a les etapes de la travessa 
«Ruta del tresor catar de Montsegur i camí de Vauban». Es faran al 
local del Centre els dies 5 i 6 de maig, de 7 a 9 de la tarda i, el dia 7. L'ho
rari d'inscripció únicament sera de 9 a 11 del vespre. En el decurs dels pro
pers dies es fara arribar als domicilis de les persones que participen a les 
activitats organitzades pel Grup de Muntanya, el programa del recorregut d'en
guany. L'esmentat tríptic informatiu es presentara, també, junt amb el but
lletí del mes de maig. 

Nota informativa sobre el canvi de plans 
Des de fa diversos mesos, el Grup de Muntanya del Centre ha anat 

desenvolupant una intensa i activa labor destinada a la reestructuració, nete
ja i consolidació de l'itinerari per on discorre la prova de resistencia per 
muntanya «Ruta de les Ermites». 

Aquest treball, que s'ha portat a terme de forma anonima i desinteres
sada i que dies enrere ja teníem quasi enllestit, darrerament s'ha vist devas
tat pels efectes de la nevada del dia 8 de mar<;. Una incidencia que ha pro
dui:t diversos estralls, entre ells, la caiguda de molts arbres, que han col-lapsat 
la xarxa de camins que travessen les zones forestals dels entorns de Caste
llar i que, com és natural, també serveixen per a comunicar els diferents punts 
que configuren el circuit de la prova. 

Per aquest motiu i a fi de procurar deixar el trajecte mínimament tran
sitable, lamentem haver d'ajornar les diverses excursions que havíem 
previst realitzar en el decurs del mes d'abril i que figuraven, des del 
passat mes de novembre, a la nostra programació anual. Una vegada 
efectuarles les preceptives prospeccions, oportunament comunicarem la nova 
data. Així, dones, com ja hem fet últimament repetirles vegades, dedicarem 
també tots els diumenges i festius del mes de mar<;, els dies de Setmana Santa 
i el diumenge, dia 11 d'abril, a intentar netejar i reobrir els camins afectats. 
Logicament, agrai:rem qualsevol tipus de coHaboració. 

GRUP ANAR-HI ANANT 
• Día 11: Els Emprius. Itinerari: La M untada, Castell de Pera, Roca 

Sereny, Carena dels Emprius, Queixal Corcat, Cau dels Emboscats, Coll de 
Pregona, Masía de Pregona i La Muntada. Sortida a les 8 hores de l'IES 
Castellar en cotxes particulars. Hores de camí: tres i mitja aprox. Vocals 
Francesc Deu i Elvira Guardia, 93 714 58 70, fam10@telepolis.com. 

·Día 18: Col·laboració en les tasques de la Ruta de les Ermites. 
• Día 25: Com quan érem més joves: Travessa de coll d'Estenalles a 

Castellar. Itinerari: Coll d'Estenalles, Carena del Pages, Cova del Drac, La 
Mola, Camí dels Monjos, Coll de Grua, Coll del Lliri i Castellar. Desplaca
ment en transport públic: La Vallesana, RENFE i Bus Pare. Sortida de 



tot el dia en la Vallesana de les 8 hores de la plar;:a Calissó. Rores de camí: 
quatre i mitja aproximadament. Vocals: Ricard Canturri, 93 714 25 54 i Guillem 
Díaz, 93 713 82 95. Notes: Al ser una sortida de tot el dia hem de portar esmor
zar i dinar, encara que el que ho desitgi pot dinar al restaurant de La Mola. 
L 'hora prevista per arribar a Castellar és entre 5 i 6 de la tarda. El preu del 
transport públic és d'uns 5 euros. És una travessa planera i de baixada. 

GRUP DE SENDERS 
Els camins vells 

Durant el mes d'abril comencem la ronda de camins vells que histori
cament han unit el nostre poble amb els pobles que limiten el terme munici
pal. Són unes sortides matinals d'anar i tornar que ens permetran con(lixer 
els topans més propers del nostre entorn. 

• Dia 11: Castellar - Sant Llorenc Savall - Castellar. Cal portar 
esmorzar i beguda suficient. Sortida des del Local del Centre Excursionista, 
a les 7,30 del matí. 

• Dia 25: Castellar - Matadepera - Castellar. Cal portar esmorzar i 
beguda suficient. Sortida des del local del Centre Excursionista, a les 7,30 del 
m a tí. 
Ruta deis castellars 

• Dia 9 de maig:· Cloenda Ruta deis Castellars: Olius - Castellar 
de la Ribera. Recorregut de 16 Km. Sortida de la Rotonda de les Pisci
nes a les 7 del matí. Itinerari: Olius, Pont de la Frau, Callada de Clara i 
Castellar de la Ribera. Al final s'anira al local social del municipi i es fara 
un dinar de germanor amb els castellarencs de la Ribera. Per a l'iti
nerari, cal portar esmorzar i beguda suficient. 

GRUP DE NATURA 
• Dia 10, dissabte: Montserrat. Itinerari: Monestir, Sant Jeroni, Sant 

Joan, Santa Anna, Pas dels Francesas i monestir. Durada aproximada: 2.30 
h. Tot seguit farem una visita comentada al Museu de Montserrat, un deis més 
importants de Catalunya (1h, aproximada. Preu: 5,5 euros). Sortida: A les 7'30 h 
del matí de l'IES Castellar .. Desplar;:ament: En cotxes particulars fíns a l'aparca
ment del Monestir. Vocals: Josep Ramon Recorda. Telefon 93 714 69 35. 

GRUP LES DUES TRACES. Esquí de muntanya al teu abast 
• Dies 10 i 11: Pie Mont-Roig 2.864 m. Pallars Sobira, dificultat ** 
• Dies 24 i 25: Pie Lurien 2.826 m. Hautes Pyrénées, dificultat *** 
Els interessats adreceu-vos a Pere Estapé, telefon 626539661. Més in-

formació de les sortides al Forum de les 2Traces: http://es.groups.yahoo.com/ 
group/duestraces/ . Alta al Forum de les 2Traces enviant un correu a: 
<duestraces-subscribe@egroups.com> 

GRUP DE FOTOGRAFIA 
El dia 27 del mes de marr;: es va acabar el termini per presentar les 

fotografíes del primer trimestre del 25e concurs Anual de Fotografía en color 
en convocatories trimestrals. Dins la primera quinzena d'aquest mes es fara 
el veredicte a carrec de membres del departament de fotografía de les Agru
pacions Narcís Giralt de Sabadell. 

El tema d'aquest primer trimestre és LLIURE i aprofitem per recor
dar-te els temes dels altres trimestres: el segon, CAMINS, el tercer, ULLE-



RES, i el quart com ja és habitual, el SALÓ DE MUNTANYA. Esperem la 
teva participació i si tens algun amic que vulgui participar, convida'l. Per 
qualsevol dubte que tinguis, truca'ns. Lluís 686 49 29 02 o Guillem 93 714 82 95. 

Aprofitem per felicitar als guanyadors del concurs de fotografía de la 
14ena. Setmana Verda organitzat per l 'Ajuntament: Jaume Calsina, Josep Ma 
Biosca, Elvira Guardia i Lluís Latorre, els dos últims habituals participants 
del Centre Excursionista, moltes felicitats. 

Recordeu que els dies 16 i 17 d'aquest mes, coincidint amb el Firart a 
l'Espai Tolra, s 'inaugurara l'exposició 25 ANYS FENT FOTOS, en la que hi 
haura gairebé un centenar de fotos, de gent que durant aquests 25 anys ha 
participa t . 

Entre tots ho hem fet possible 
Quan en Mero va entrar de president de la SEAC, li va propasar a en 

J osep Pou donar-li una empenta al Grup de Fotografía, que portava un temps 
una mica adormit després d'uns anys de molta activitat. Es varen fer unes 
reunions preparatories de les quals va sorgir el concurs de fotografía en color 
en convocatories trimestrals, d'aixo ja fa vint-i-cinc anys. Es va passar del 
blanc i negre al color. No fa gaire temps hem passat del sistema analogic al 
digital i d'aquí vint-i-cinc anys, qui sap com es faran les fotografíes , pero segur 
que la gent del Grup de Fotografía continuara fent fotos o el que sigui. 

Aquesta exposició de fotografíes és un petit homenatge a les persones que 
durant tots aquests anys han participat en el concurs, encara que no hi són 
tots . Alguns van participar els primers anys, d'altres van comenr;ar més tard, 
molts participants des de fa molts anys, fins hi tot hi ha algú que ha parti
cipat els vint-i-cinc anys, pero el més important d'aquesta exposició és que 
entre tots ho hem fet possible . 

NOTICIAR! DEL CENTRE 
VIII RUTA DE LES ERMITES 

• Dia 18: S' adjunta amb el butlletí el programa de ma amb tota la in
formació sobre la prova de resistencia. Qui estigui interessat en participar
hi, cal que se'l llegeixi a fons. 

BASES DEL CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ 
D'UNA OBRA D'ART EN HOMENATGE A JOAN MUNTADA 

Es convoca concurs públic per al disseny i execució d'una obra d'art 
inspirada en la vida associativa d'en Joan Muntada. La per;a ha de reflec
tir la personalitat del Joan Muntada: la seva bonhomia, persona humil, 
discreta, treballadora, perfeccionista, portadora de concordia i amb capaci
tat de lideratge i mestratge, molt vinculada al seu poble, i la seva tasca 
en el món del pessebrisme, l'excursionisme, l'esquí nordic o la fotografía. 
Es pretén una obra que no necessariament ha de ser molt visible a pri
mer cop d'ull, pero que pugui arribar a esdevenir un referent un cop hom 
conegui la seva ubicació. 

Podran participar en el concurs les persones que hi estiguin interes
sades, de qualsevol edat i nacionalitat, ja sigui a títol individual com a 
col-lectiu, o una persona jurídica. Els participants només podran enviar 
una sola sol-licitud. 



Els projectes podran ser lliurats, en sobre tancat, en el local del Centre 
Excursionista de Castellar -SEAC/CEC-, carrer Colom s/n, tots els di
vendres no festius en horari de 9 a 11,30 hores de la nit. La data maxima 
d'entrega sera el dia 7 de maig de 2010. En el sobre en que s'haura de pre
sentar la sol·licitud per a participar en el concurs hi haura de constar en un 
lloc visible el text següent: «Concurs d'homenatge a Joan Muntada». 

Realització/prod ucció 
L'obra seleccionada haura de ser produi:da per l'autor/a o coHectiu se

leccionat i ha de ser lliurada, com a molt tard, el dia 22 d'octubre de 2010. 
Només s'exigira la realització del projecte al guanyador/a del concurs. 

Les mides, material i tecnica utilitzada seran lliures. 
Les soHicituds aniran acompanyades d'una memoria explicativa del 

treball on hi haura de constar: 
a) El currículum personal de la persona o entitat participant (en cas 

que es tracti d'un coHectiu, hi ha de figurar el de tots els seus membres). 
b) El pla temporal de treball per a la realització i lliurament de l'obra 
(sempre dins el límit maxim establert en aquest plec de condicions). e) 
Planols. d) El detall de material necessari per a elaborar la pe¡;a. e) El 
pressupost maxim de la seva realització. f) El sistema de subjecció de la 
pe¡;a. g) Possibles variants de la mateixa en cas que l'autor/a ho estimi 
convenient. h) Representacions o simulacions de com quedara instaHada 
l'obra en el cas de resultar adjudicatarilaria del concurs (no s'exigeix, pero, 
maqueta). i) Altres consideracions que els participants hi vulguin fer constar 
per tal que la seva proposta pugui ser valorada adequadament, tals com 
la facilitat i economía del seu manteniment, etc. j) Dins de la proposta 
caldni incloure-hi també la ubicació de la mateixa. 

Criteris de selecció del contractista 
Els criteris que utilitzara el jurat o comissió de selecció seran, entre 

d'altres, la qualitat, les característiques estetiques o funcionals, el preu, el 
manteniment, el termini d'execució i/o lliurament, o altres semblants. 

El jurat o comissió de selecció estara compost per les persones se
güents: Dos artistes locals de reconegut prestigi; un representant de la fa
mília Muntada; un representant del Centre Excursionista de Castellar; un 
representant del Grup Pessebrista de Castellar i dos representants de la 
comissió organitzadora. 

A partir del dia 13 de maig de 2010, el jurat o comissió de selecció 
seleccionara una sol·licitud per a la seva posterior contractació. El vere
dicte de la comissió sera comunicat a tots els/les concursants com a ma
xim el dia 30 de maig de 2010. 

El concurs podra ser declarat desert si la comissió o jurat considera 
que cap dels treballs presentats no té les qualitats (o la significació sobre 
el tema demanat) suficients per mereixer la contractació. 

Dotació económica 
Es retribuira la realització de l'obra amb el pagament de la quanti

tat de 1.507 euros, iva indos. Aquesta quantitat inclou la construcció o 
confecció de l'obra, el seu transport i la seva coHocació al lloc assenyalat 
anteriorment. Un cop instaHada l'obra -i satisfet el seu pagament al gua-



nyador/a o guanyadors del concurs-, aquella passara a ser propietat, a tots 
els efectes, de les dues entitats organitzadores (Centre Excursionista de 
Castellar i Pessebristes de Castellar). Per informació complementaria es 
pot consultar el bloc http://homenatgejoanmuntada.blogspot.com/, en el que 
també es podra trabar una adrec;a de correu electronic, 
homenatgejoanmuntada@gmail.com. Qualsevol imprevist o punt que no que
di prou clar en les presents bases sera resolt pel jurat qualificador o l'en
titat organitzadora. Les decisions del jurat seran del tot inapeHables. La 
participació en el concurs suposa la total acceptació de les presents bases. 
La persona guanyadora del concurs cedira els drets d'explotació de la pro
pietat inteHectual que eventualment li puguin correspondre. 

Dia 7 de febrer , el Grup Anar-hi Anant a La Foradada 



• Dia 28: A VENC DE 
LES ALZINES. 

(-37m.) Situat al terme 
municipal de Begues, esta 
molt a prop de l'avenc Gran 
de les Alzines. L'aproximació 
des del cotxe la fem en 
menys d'un minut. Té un 
pou inicial una mica estret 
fins a una petita repisa, a 
partir d'aquí, el pou final és 
bastant ample, amb grans 
formacions de quars, molt 
interessants. A uns 5 metres 
aproximadament del final del 
egon pou, a ma dreta hi ha 

una gran finesta amb una 
gran repisa , que tal com en
trem en línia recta, trobem 
raccés a un petit pou lateral 
molt més estret que el de 
rinici sense cap tipus de for
mació. Descens realitzat per: 
_ 1. Mañosa, J. Navarro i J. 
_ ·avazo. 

• Dia 13: AVE NC 
CARLES V (-14m.) Situat al 
massís del Montmell (Baix 
Penedes). Petit pero interes
sant avene pel que fa a les 
formacions. 

Només té un pou de 
-12 m amb les parets plenes 
de formacions. A la nostra 
dreta de la base del pou, hi 
ha una galeria alta i estre
ta que també esta tapissada 
de tot tipus de formacions . 
Descens realitzat per: M. 
Mañosa i J. Navarro. 



TUIXÉN - LA V ANSA 
El diumenge 21 de febrer ens varem reunir una colla de socis i amics, 

per fer la 3a sortida del cicle d'excursions en homenatge a Joan Muntada 
Caixach, dins el cicle «Els Paisatges d'en Joan». 

La nostra destinació: l'estació d'esquí nordic de Tuixén-La Vansa, a l'Alt 
Urgell. 

Un dels grups amb raquetes Components del Grup Familiar 

LA MEMORIA D'UN HOME ENTREGAT 

El Joan era un enamorat de la natura, i 
aquest amor l'havia anat encomanant a familiars, 
amics, nens i joves del Centre. 

Precisament el lloc i l'activitat escollida, 
Tuixén-La Vansa, era sens dubte, un dels seus pre
ferits , com també ho va ser la climatología que ens 
va acompanyar durant la jornada, dones, hi havia una 
cosa que l'emocionava especialment: la neu. Veure nevar 
com ho va fer aquell diumenge era un espectacle, i veu
re'l a ell quan veía nevar, també ho era. 

Dedicat a la família, no va tenir la possibilitat 
d'esquiar. Per treure's el cuquet anava a caminar 
per la neu amb raquetes i no va ser fins que va fer 
50 anys que la família li va regalar el seu primer 
equip d'esquí nordic. L'expressió de la seva cara al 
veure aquell obsequi, només es pot comparar a la que 
té un nen quan li regalen la seva primera bicicleta. 

Els primers passos els va fer a Tuixén-La 
Vansa, on va rebre algunes classes, acompanyat per 

familiars i amics. Puntualment també havia anat a esquiar a La Cerdanya 
francesa, a Aransa, a Sant Joan de l'Erm, al Pla de Negua i a La Rabassa, 
pero a Tuixén es trobava com a casa i durant forc;a anys hi va comprar el 
forfet de temporada. A partir de la seva jubilació esquiava més a Lles i a 
Guils, pero sense cap dubte, Tuixén-La Vansa era la seva estació preferida. 



El seu costum era sortir a dos quarts de 7 de casa, parar-se a esmor
zar a Solsona, i arribar a peu de pistes quan encara amb prou feines hi ha
via arribat ningú. Com que tenia forfet de temporada, sovint comen9ava a 
esquiar fins i tot abans que obrissin les guixetes!!!, i és que anar a esquiar a 
Tuixén el feia especialment feli9, precisament per aixo, agrai:m a tothom que 
ens heu acompanyat per gaudir d'un entorn i unes activitats que eren tan 
especials per a ell. Sembla que cada vegada que fem alguna cosa pel Joan, 
ell, des del cel, ens ho agraeixi deixant anar volves de neu. Gracies a tots. 

Sortida del Grup de Natura a la Vall d'Horta 

El passat 6 de mar9, ens vam despla9ar fins a la Vall d'Horta per veu
re la vegetació i la flora pre-primaveral, mentre la Marta Busquets i el Marc 
Fabregat ens n'anaven informant a mida que ens la trobavem. Deixem els 
cotxes a l'aparcament del Marquet de les Roques, i al principi del camí vam 
trobar un forn de pega que actualment estan restaurant. Els forns de pega 
eren emprats per a l'obtenció de la resina o rei:na de pi i que s'utilitzava 
principalment per impermeabilitzar les bótes de fusta i els bots de pell de boc 
que, un cop cosits i empegats, servien per a contenir el vi. Continuem cap al 
Turó de Rocamur, de 792 m., esvelta roca també anomenada "Maquina de 
tren", on encara hi ha restes d'un castell que basicament constituiría una 
guaita fortificada vestida a l'alta Edat Mitjana, aprofitant els relleixos i les 
possibilitats defensives de l'encinglerat turó, uns fragments de murs encara 
són visibles quan hom s'hi apropa. Com en tans altres llocs, les pedres dels 
eus murs foren aprofitades pels pagesos de la vall. Des del Turó de Coll 

Gavatx on vam esmorzar, gaudírem d'unes espl€mdides vistes dels Pirineus 
nevats per una banda i del Valles fins al mar per l'altra. Continuem cap a 
Pedra d'Aliga, curiós pujol coronat per quatre blocs de conglomerat, on cal 
grimpar i amb unes excel·lents vistes sobre els entorns més propers del Pare, 
eguim la carena del Bon Aire fins al Coll de Palomeres per baixar altra 

vegada a la Vall d'Horta i cap als cotxes. 



CLINICA DENTAL,.. 

OEL CEN~E "' 

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

Rambla Josep Tarradelles 
08400 Granollers 

T elefon 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 

Espai del Lector Nobel 
Lllbreria, premsa i papereria 

CARRER SALA BOADELLA, 10 
CASTELLAR DEL VALLES 

Tel. 937 472 301 e • 
castellar@libreriasnobel.es --..# 

Espal lector 

www.libreriasnobel.es l Nobel 

RESERVAT 

~'. 
PLAN~ 

Prat de la Riba, 34 (pla<;a de Catalunya) 
Tel. 937144062 

CASTELLAR DEL VALLES 

1 

+In+ 
Castellargraf, S.L 

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

Castellar del Valles 

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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, 
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 
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Fotocomposició i impressió: Castellargraf, S.L. Puig de la Creu, 3. Tel. 93 714 51 42. Castellar del Valles 


