
Colom, s/n- Teleton 93 714 73 05- Castellar del Valles (Valles Occidental) Barcelona 
e-mail: cecastellar@gmail. com - http: / /centrexcursionista.entitatscastellar.cat 

Adherit a les federacions d'Entitats Excursionistes de Catalunya, 
a Azimut i a la Coordinadora d'Entitats per la Pedra Seca 

Socis del Centre al pla d'Aiats el 21 de marc, 

MAIG 2010 

a la quarta sortida del cicle <<Els paisatges d'en Joan» 

CONCURS D'OBRES D'ART EN HOMENATGE A JOAN MUNTADA, 
7 DE MAIG, TERMINI D'ADMISSIÓ DE PROJECTES. 

BASES EN EL BUTLLETÍ D'ABRIL 1 A LA WEB DEL CENTRE. 



PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 

Maig Activitat Més informació a 

5, 6 i 7 
8, dissabte 
9 

Inscripcions Ruta del Tresor Catar 
Visita al Jardí Botanic a Barcelona 
Participació en la Caminada Popular de Castellar 
Sortida matinal al Montcau i cava Simanya 

Grup de Muntanya 
Grup de Natura 
Programa municipal 
Grup Familiar 

13, dijous 
15 - 16 

Pie de la Font Blanca (Andorra) 
Presentació del !libre La Castellassa de can 
Balaitús (Hautes Pyrénées) 

Grup Les Dues Traces 
Torras Noticiari del Centre 

Grup Les Dues Traces 
23, diumenge 

29 - 30 
30, diumenge 

Sant Lloren9 del Munt. 5a sortida «Els paisatges 
d'en Joan)). Veure sortides per grups. Grup Anar-hi Anant 

Grup Les Dues Traces 
la etapa Grup de Muntanya 

Maladeta Occidental (Ribagor9a) 
Ruta del Tresor Catar i Camí de Vauban, 

6 juny Aplec del Centre a Les Arenes Noticiari del Centre 

TENIM NOTÍCIA DE ... 

Data Excursió Organitza Km 

8 Caminada a Montserrat per Muntanya Unió Muntanyenca Eranpunya 93 862 01 24 50 
8 Anada a peu Montcada-Montserrat El Cim 609 32 42 67 53 
8-9 Marxa Romanica de Resistencia de Navás Centre Excta. Navás 93 820 42 95 80 
9 Caminada Popular a l'Anoia Grup de lleure la clau 93 805 05 51 17 

Caminada Popular de Castellar del Valles Centre Excta + Ajuntament 17 
Caminada Popular de Molins de Rei Centre Excta. Molins de Rei 93 668 79 01 13 
Marxa de primavera Colla Excta. Cassanenca 972 46 36 25 20 

6 Marxa de Regularitat Grup Exta. Campdevanol 972 71 26 92 
Caminada de Vidranés Club Excta. Sant Quirze 667 41 14 35 

23 Marxa d'Orientació Unió Excta.Sant Joan de les Abadesses 
972 720 549 admin@uesantojoan.cat 

Caminada Popular de Solsona Gente Excta. Solsonés 973 481 007 14-21 
30 2na. Duatló Rural de la Selva h tt p :// makissils. blo gs po t. e o m 

1 O km a pe u i 25 en BTT 

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 MAIG 

GRUP FAMILIAR 
• Dia 9: Caminada al Montcau i Cova Simanya. Sortirem a les 9.00 

hores, en cotxes particulars des de l'aparcament del Viena. L'excursió s'inicia 
al Centre d'Interpretació del Coll d'Estenalles, on aparcarem el cotxe. El camí 
és ample i de pendent suau i amb vistes espectaculars. Arribarem al Coll d'Eres 
on farem una parada per esmorzar. Aquí tenim dues opcions en funció de l'edat 
dels nostres nens, pero també es poden dura terme les dues: d'una banda puja
rem al cim del Montcau i de l'altra banda baixarem a la Cova Simanya, pel que 
caldra portar lots. Sortida matinal. Cal portar esmorzar, aigua i lots. 



• Día 23: Participació a la sortida «Els paisatges d'en Joan» a La 
Mola. Ens trobarem a les 8:30h a l'aparcament del Viena i anirem en cotxes 
particulars fins a Can Pobla. Alla deixarem els cotxes i comen<;arem a caminar. 
Informació i consultes: http://groups.google.es/group/cec_grup familiar 

GRUP DE MUNTANYA 
• Dies 5 i 6 : Inscripcions per a participar a la Ruta del Tresor Catar, entre 

7 i 9 del vespre, i el 7 de maig, de 9 a 11 del vespre, sempre al local del Centre. 
Per a qualsevol informació, adreceu-vos al telefon del Centre dins l'horari nor
mal d'obertura. 

· Día 23: Participació a la cinquena sortida del Cicle ((Els pai
satges d'en Joam). Excursió a Sant Llorenc del Munt, organitzada pels 
companys del Grup Anar-hi Anant. Per a tenir més informació de l'itinerari, 
consulteu l'apartat «Activitats i notificacions dels grups)). 

·Día 30: Ruta del Tresor Catar de Montsegur i Camí de Vauban, 
primera etapa: De Montsegur al coll de Marmara. Itinerari : Montsegur (925 m), 
Ja<;a de Pratmau, coll de la Peira o de la Terma, pedrera de tale de Luzenac, 
coll de Fontalba, pie Fourcat (1.929 m), coll de Marmara (1.361 m) Desnivells: 
ascendents, 1.231 m.; descendents, 795 m. Temps efectiu de camí: 5 hores i 35 
minuts. Distancia: 15,465 Km. Velocitat mitjana de l'etapa: 2.770 metreslhora. 
Cal portar esmorzar, dinar i beguda suficient per a tota la jornada. Sortida en 
autocar de la rotonda de Llevant a les 5:00 h. en punt del matí i tornada pre
vista sobre les vuit de la tarda. Per a assistir a les sortides d'aquesta ruta cal 
primer formalitzar la inscripció i disposar de la targeta de l'asseguran<;a d'acci
dent. Vocals: Joan Estalrich, Vicen<; Portell, Vicen<; Soto i Jaume Torrens, tele
fons: 93 714 73 05 i 93 714 55 42. 

• Dia 6 de juny: Assistencia a la tradicional Missa en memoria 
dels excursionistes castellarencs que ja no tenim entre nosaltres i a 
l'aplec del Centre. Itinerari: Castellar, torrent de Canyelles, serra de Pinós, 
Roques d'Aguilar, ermita de les Arenes. En acabar la celebració religiosa, s'ini
ciara el retorn passant per l'Illa, sot de la Carda, collet a la carena del Pujol, 
sot del Guix, mas Olivet i Sant Feliu del Racó. Sortida de davant del local del 
Centre a les set del matí, en punt. Arribada a Castellar prevista cap a la una 
de la tarda. Els companys que vulguin assistir a tots els actes de l'aplec i par
ticipar al tradicional dinar col-lectiu que es celebra a les Arenes, cal que facin 
la pertinent reserva amb antelació trucant al telefon del Centre (93 714 73 05). 
Vocals: Joan Roura i Jaume Torrens, telefon: 93 714 55 42. 

GRUP ANAR-HI ANANT 
• Dia 9: Participació en la Caminada Popular. 
• Día 23: Sant Llorenc del Munt. Cinquena sortida del cicle d'ex

cursions ((Els paisatges d'en Joan». Itinerari: Els diposits de Matadepera, 
Can Pobla, Canal de Can Pobla, La Mola. Inauguració de l'exposició de fotogra
fíes i tornada pel Camí dels Monjos, canal del Pi Ajagut i els Diposits. Sortida a 
les 8 h de l'IES Castellar en cotxes particulars. Hores de camí: tres i mitja apro
ximadament. Vocals: Guillem Díaz, telefon 93 714 82 95 (diaz_mas@hotmail.com) 
i Josep Ma Biosca, telefon 93 714 62 63 Gosepmbiosca@hotmail.com). 

Cinquena sortida del cicle d'excursions ((Els paisatges d'en Joan». 
Cada Grup del Centre, fara la ruta que els seus vocals hagin decidit, per tro
bar-nos tots a les 11 del matí a l'entrada del Monestir de la Mola. Tot 



seguit, inaugurarem una exposició de fotografíes del Pare que en el seu dia va 
fer en Joan Muntada. Aquesta exposició sera visitable fins el 24 de juny. Un 
cop finalitzat l'acte d'inauguració, cantarem algunes canr;:ons i cada grup conti
nuara l'excursió que, a mida de les seves característiques, hagi programat. El 
motiu pel que no pugem tots junts és per simbolitzar els diferents camins que 
durant la seva vida d'excursionista voltant pel Pare va arribar a fer en Joan, 
moltíssimes vegades acompanyat per la seva família i per molts de nasal
tres. Som conscients que necessitaríem moltes sortides per fer-los tots, pero és 
aquest el nostre petit i sincer homenatge. 

GRUP DE SENDERS 
• Dia 23: Participació en la pujada a La Mola del cicle «Els pai

satges d'en Joan)). El Grup de Senders sortira del Pla del Girbau (Sant Feliu 
del Racó). Es convoca a la gent que hi vulgui anar a les 8:00h. a les piscines i 
des d'alla anar en cotxes fins al Pla del Girbau. 

GRUP DE NATURA 
• Dia 8, dissabte: J ardí Botimic: Les Mediterrimies del Món. Des

cripció: Visita guiada pel Jardí Botanic de Barcelona en l'epoca de major flora
ció on descobrirem una representació de la flora de les diverses regions del món 
amb clima mediterrani (Australia, Xile, California, Sud-africa i, evidentment la 
conca mediterrania) . Finalització de la sortida visitant el Jardí Botanic Histo
rie, a les pedreres de la Foixarda. Sortida: A les 8'30h. del matí de l'IES Caste
llar. Desplar;:ament: En cotxes particulars. Rores de camí: És una passejada de 
dues hores aproximadament. Preu: 2 euros. Vocals: Marta Busquets i Marc 
Fabregat. Telefons: 93 714 7 941 i 67 623 31 03. 

• Dia 23: Participació a l'excursió en homenatge a Joan Muntada a la Mola. 
El Grup de Natura farem el mateix itinerari que el Grup Anar-hi Anant. 

GRUP DE FOTOGRAFIA 
Els paisatges dels fotógrafs del C.E.C. 

Castellar del Valles, 18 d'abril del 2010-04-21 
Hola, amic/ga fotograf. Et volem explicar un dels actes que farem per ce

lebrar el 25e aniversari del Concurs de Fotografia en color. 
Es tracta de que cadascú porti unes fotografi

es dels llocs o paisatges que mes li agradin i un dia 
ens trobaríem tots al Centre per projectar-les i comen
tar-les, ara a continuació us expliquem més o menys 
com ha d'anar la cosa. 

1r. La collecció estara formada per 7 fotografies. 
2n. La primera foto sera una de l'autor. 
3r. Les altres 6 fotos seran dels llocs o paisat

ges que més t'agradin. 
4t. Les portarem en un CD al Centre abans del 

3 de setembre. 
5e. Durant el mes de novembre farem una pro

jecció i cada autor podra comentar les seves fotogra
fíes i explicar per que li agrada aquelllloc o paisatge. 

6e. Amb totes les fotografíes farem un DVD i 
en donarem una copia a cada participant. 



Ens agradaria molt comptar amb la teva participació. Si tens algun dub-
te, pots trucar al Lluís, al 93 714 44 60, o al Guillem, telefon 93 714 82 95. 

El passat 20 d'abril es van reunir membres del Departament de Fotografía 
de les Agrupacions Narcís Giralt de Sabadell per tal de formar jurat i emetre 
el veredicte del primer trimestre del 25e. concurs anual, tema lliure. El resul-
tat va ser el següent: 

Clas. Nom i Cognoms Foto 1 Foto 2 Total Clas. Nom i Cognoms Foto 1 Foto 2 Total 
1 Lluís Latorre 22 20 42 15 José Luis Mal ve sí 19 13 32 
2 Enrie Camellas 21 19 40 16 David Bernal 17 15 32 
3 Anna Calsina 20 20 40 17 Emilia Garcia 17 15 32 
4 Sara Ureña 19 18 37 18 Toni Penalva 18 13 31 
5 Guillem Díaz 19 17 36 19 Angel Pastor 17 14 31 
6 Caries Mota 19 17 36 20 Carme Mas 16 15 31 
7 Francesc Deu 18 18 36 21 Eduard González 18 12 30 
8 Manel Bernal 21 14 35 22 Carmen Campos 15 14 29 
9 Carme Vidal 20 15 35 23 Emi Bravo 15 13 28 
10 Jaume Muntada 19 16 35 24 Montse Mañosa 15 13 28 
11 Pere Fité 18 17 35 25 Isabel Mach 14 14 28 
12 Maria Marín 19 15 34 26 Jordi Serra 15 12 27 
13 Elvira Guardia 18 16 34 27 Francisco Morales 15 12 27 
14 Francesc Soto 17 17 34 

Les fotografies del primer trimestre estaran exposades aquest mes de maig 
al local social del C.E.C. Us invitem a veure l'exposició. 

Des de la vocalia del Grup de Fotografia volem agrai:r a tots els partici
pants que van col-laborar deixant les seves obres per a 1' exposició del Firart 
d'enguany. Aquest va ser el primer dels actes que es duran a terme per com
memorar el 25e. aniversari del Concurs Anual de Fotografía en color. Van ser 
més de 50 persones, amb més de 100 fotografies . Moltes gracies. 

Rampa final de descens a la Cova de la Rabosa. 
(Veure secció d'espeleologia al final) 



GRUP LES DUES TRACES. Esquí de muntanya al teu abast. 
• Dia 9: Pie de la Font Blanca, 2.903m. Andorra, dificultat *** 
• Dies 15 i 16: Balaitús per la gelera de les Neus, 3.151m. Hautes 

Pyrénées, dificultat *** 
• Dies 29 i 30: Maladeta Occidental, 3.185m. Ribagon;a, dificultat *** 
Els interessats adreceu-vos a Pere Estapé, telefon 626 539 661. 

ELS CAMINS DE SANTIAGO 
SEGONS UNS PELEGRINS DE CASTELLAR 

Francesc Soto ens explica d'on va sorgir la idea de fer el Camí de Santiago. 
Ens va fer il-lusió a la meva dona Emi i a mi perque ens agrada molt caminar. 
Vam comen¡;:ar amb un trajecte de 111 quilometres, des de Sarria, per Porto
marín, Melide, Arzúa, Monte do Gozo i arribada a Santiago, i ens va agradar 
tant !'experiencia que ens ho vam prendre seriosament i per preparar-nos va
rem fer des de Castellar fins a Montserrat. 

Imatge de A Gudiña 

La U.E.S. (Unió Ex
cursionista de Sabadell) va 
coment;:ar a fer excursions 
des de Montserrat a Sara
gossa passant per Iguala
da, La Panadella, Cervera, 
Tarrega, Lleida, Fraga, 
amb un total de 335 quilo
metres. A partir d'aquí es 
van apuntar dos companys 
de la U.E .S., en Ferran 
Lloret, en Cinto Ramos i 
un servidor. És preferible, 
per fer els camins de llar
ga durada, no ser molta 
gent. Per aixo els tres ens 
varem animar a fer el que 
faltava des de Saragossa 

per arribar a Logroño (215 quilometres) . Després varem fer el famós Camí Fran
ces, de Roncesvalles per Pamplona, Los Arcos, Burgos, Sahagún, León, Astorga, 
Ponferrada, Cebreiro, Triacastela, Portomarín, Melide, Arzúa i Santiago, (737 
quilometres). 

A la següent etapa, des de l'Olorón (El Pirineu frances) passant per 
Candanchú, fins a Puente La Reina (Jaca) , vam recórrer 224 quilometres. El 
següent tram el vam iniciar al nord de Portugal, Camí Portugues, des del po
ble de Tui passant per Redondela, Pontevedra, Padrón, San Lazaro i Santiago 
(126 quilometres). Les següents dues etapes del camí de Fisterra-Muxia van ser 
molt similars. La primera anava des de Santiago fins a Muxia, passant per 
Negreira i Olveiroa (120 quilometres), i la segona, en comptes de passar per 
Muxia, vam anar fins a Fisterra (118 quilometres). La següent etapa que vam 
fer és coneguda com el Camí Primitiu, i va des d'Oviedo fins a Santiago, un re
corregut de 283 quilometres. L'última etapa, i la més llarga de totes, és cone
guda com el Camí de Vía de la Plata i arriba a un total aproximadament de 
1.000 quilometres. Per aquest motiu la vam realitzar en dues etapes. La pri
mera va comen¡;:ar a Sevilla i va acabar a Salamanca, passant per Monasterio, 



Zafra, Almendralejo, Meri
da, Caceres, San Gil, Val-
delacasa i Salamanca (500 
quilómetres). La resta els 
vam fer des de Salamanca 
fins a Santiago passant per 
Cubo de la Tierra del Vino, 
Zamora, Tábara, Puebla de 
Sanabria, A Gudiña, Laza, 
Ourense, Cea, Lalín, Sille
da i Santiago (500 quilóme
tres). També varem fer el 
Camino Portugues de !'in
terior, des de Chaves fins a 
Santiago, repetint el traro 
d'Ourense (180 quilóme
tres). El total dels camins 
en quilómetres son: 3.449. 

Recomanacions i suggeriments: En principi, si voleu fer el camí de 
Santiago heu de portar una credencial que us acredita com a pelegrins i que 
us la facilitara la U.E.S. -jo també en tinc a casa meva-, i serveix per a po
der accedir als refugis que trobeu pel camí. Us recomano que porteu la motxi
lla amb el mínim de pes possible, és a dir, que no superi el 10% del pes de la 
persona. Tingueu en compte que el pitjor enemic del pelegrí és la calor, per aixó 
es recomana llevar-se molt d'hora pel matí. 

L'any 2010 és Any Sant, Xacobeo, que vol dir que hi haura molts pele
grins, uns 200.000 mil, segons estadístiques, sobretot pel Camí Frances, el més 
transitat. Si el voleu fer, us recomanaria fer-ne un d'alternatiu, com el Camí 
Portugues o Camí del Norte o Fisterra - Muxia. 

Suggereixo a la gent que vulgui fer el Camí Frances, que és el que fa la 
majoria ja que és el trajecte més popular, i si disposeu de pocs dies, feu un tast 
del camí, realitzant el traro de Sarria fins a Santiago (111 quilómetres), ja que 
a partir dels 100 quilómetres ja et donen la Compostela que us acredita haver 
realitzat el «Camino de Santiago». I si us agrada, podríeu fer tot el camí sen
cer, des de Roncesvalles, l'any següent. 

Consells practics: A la motxilla, heu de portar la roba i els utensilis més 
imprescindibles i anar preparats per la pluja, el fred o la calor; és recomanable, 
a més de la roba posada, portar una muda de recanvi, igual amb la roba inte
rior; els mitjons, els posats i dos parells; una capelina per la pluja i uns panta
lons de plastic per si plogués, una gorra perque no et caigui l'aigua a la cara i 
una petita farmaciola. Les botes o vambes han de ser de qualitat, per caminar 
més cómodes, i usar un número i mig més gran del que calceu, per evitar 
llagues, ja que el mitjó, d'esport i gruixut, en caminar els peus s'inflen una mica 
i poden tocar a la puntera fent possible que les ungles dels peus es posin ne-
gres. 

Heu de tenir en compte que la vivencia en el Camí és completa i gratifi
cant, cosa que fa augmentar l'autoestima, i que la convivencia amb el company/a 
o la parella és molt més intensa. Penseu que passeu les vint-i-quatre hores del 
dia sempre junts, fet que fa que a vegades apareguin situacions no desitjades. 
«Buen Camino». 



NOTICIARI DEL CENTRE 

XI APLEC DEL CENTRE - Xl\1 MISSA A LES ARENES 

Benvolgut soci: 

El Centre i els Amics de 
l'ermita de la Mare de Déu 
de Les Arenes us desitgen 
un any més un bon Aplec 

Em plau informar-te que el proper 6 de juny, a l'ermita de la Mare de Déu 
de Les Arenes, celebrarem la Missa en sugragi i recordan!(a deis socis i excur
sionistes castellarencs traspassats, i posteriorment I'XI Aplec del Centre. 

Signat: Josep Ma Biosca, President 

PROGRAMA del 6 de juny 
10 del matí: Celebració de la Missa de campanya davant de l'ermita. 

2 de la tarda: Dinar del germanor de I'Aplec, en el decurs del qual es lliuraran 
les plaques commemoratives als 25 anys de soci i la medalla 

Memorial Simeó Caba als que en fan 50 

ADQUISICIÓ DELS TIQUETS PEL DINAR 
Tots els dimecres de 19 ha 21 h i els divendres de 21 ha 23 h del mes de maig, 
als locals del Centre. 
Els preus són els següents: Nens nascuts el 2007: gratu'it; pels nascuts del 2000 al 
2006: 7 euros els socis, i 9 euros els no socis. 
Pels nascuts el 1999 o abans, 12 euros els socis, i 15 euros els no socis. 

El dinar constara d'un pica-pica d'entrada i paella d'arros, 
postres, pa, begudes i cate. 

Amb el suport de: 

Pi'f'm Generalitat 
WJJ6 de Catalunya 

~' r Federacló d'Entltats JI Excurslonlstes de Catalunya 
FEEC (Federocló Cata lana d'Aipinisme 1 Esca lado) 

...... 
~ 

• 
Ajuntament de 
Castel lar del Valles 



13 MAIG (dijous)- 2010 
a les 19:30 h 

U oc: 

Sala d'Actes del 
Centre Excursionista 
de Castellar del Valles 
c/Colom, s/n 
(Ateneu) 

Programa de la presentació: 

- Parlaments. 
- Projecció d'un audiovisual sobre el llibre realitzat per 
Osear Masó Garcia, l'autor. 

- Projecció del curtmetratge "Aixecament de dos pilars 
de quatre al cim de la Castel/assa a carrec deis Minyons 
de Terrassa", gran gesta realitzada l'any 2009. 

-Venda i signatura d'exemplars. 

Surt a la llum el llibre 
«La Castellassa de can Torras: historia, tradició i llegenda» 

Tal i coro vaig prometre quan va sortir a la llum el meu primer llibre 
dedicat a la roca més estimada pels excursionistes castellarencs, i titulat «Des
cobrint la Castellassa de can Torras i els seus voltants», per a mi és tota una 
satisfacció poder-vos presentar la segona part d'aquest volum, materialitzada 



amb el nou llibre recentment publicat: «La Castellassa de can Torras, historia, 
tradició i llegenda», amb el qual dono per completada tota l'obra que he volgut 
dedicar a aquesta incomparable roca del massís de Sant Lloren<; del Munt i 
l'Obac. 



Si bé el primer llibre invitava a sortir i recórrer els feréstecs camins i es
calades de la regió de la Castellassa, amb aquest segon us propaso una lectura 
ben distesa i farcida d'incomptables histories, dades, fotos, dibuixos i xifres, per 
fer-vos adonar que la Castellassa va més enlla de la simple genialitat geológi
ca i natural. 

En aquest volum coneixereu el seu origen geologic, la taula panoramica 
de 360° del seu cim, les delicades plantes que hi viuen, l'origen mil1enari del 
seu toponim, les manifestacions dels primers excursionistes catalans en veure
la, la formosa llegenda del Pastoret de les Arenes, les aventures i desventures 
dels agosarats escaladors amb les seves activitats esportives i fins i tot les se
ves polemiques reivindicacions polítiques, la presencia de les escaladores a la 
Castellassa, el resso mediatic, artístic i anecdotic que ha inspirat generacions i 
generacions d'admiradors i, sobretot, la tradicional i entranyable pujada del 
pessebre al seu cim a carrec del Centre Excursionista de Castellar del Valles, 
celebrada durant més de quatre decades sense interrupció. 

Tal i com vaig anunciar-ha durant la darrera pujada del pessebre del mes 
de desembre del 2009, en el llibre he indos un recull de tots els pessebres que 
s'han arribat a posar al cim, així com tates les dades relacionades amb ells i el 
seu estat actual, fotografiats i classificats en un llistat on hi trobareu fins i tot 
un full en blanc per a que pugueu anotar les futures convocatories, i que per 
molts anys durin! 

Desitjo que tot plegat aporti un granet de sorra per ajudar a perpetuar 
aquesta festa, de la qual tots els participants ens hem de sentir molt orgullosos 
de formar-ne part. 

L'estret lligam dels castellarencs amb la Castellassa l'he pogut copsar amb 
les diferents col1aboracions que he rebut durant la confecció dels dos llibres, 
en especial de part de l'Enric Camellas (e.p .r.), en Jaume Torrens, l'Albert 
Antonell, en Fran Gómez i el seu equip, en Josep Sors, en Joan M. Castells, la 
família Llobet, en Dani Sagrera, en Gonc;:al López, en Josep Llinares, en Marcel 
Germa, els Amics de l'ermita de les Arenes, !'incombustible Josep M. Torras i 
l'Anna Maria, en Pere Cardona, en Joaquim Castany, en Pere Roca Roumens, 
en Jaume Muntada, en Francesc Daví, en Xots, etc ... 

Coneixer tanta gent i compartir l'estimació per la Castellassa i tot el massís 
de Sant Llorenc;: del Munt i l'Obac amb tots vosaltres m'ha esperonat a cabus
sar-me en !'aventura d'escriure aquests dos llibres, esgarrapant hores d'on no 
n'hi havien i convenc;:ut de poder contribuir d'aquesta manera a la divulgació i 
dignificació de les meravelles naturals que, gracies a Déu, tenim just a tocar 
de les nostres llars. 

Osear Masó Garcia, Sabadell, 5 d'abril del 2010 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DEL MES DE MARC 

Sortida de l Grup Familiar a la Torre Roja 
El passat dia 7 de marc;: el Grup Familiar vam fer una sortida a la Torre 

Roja, a la línia de terme entre Sentmenat i Caldes. En aquesta ocasió érem 46 
les persones que hi vam participar, 12 famílies. 

Últimament la previsió del temps cada vegada que tenim una sortida no 
ens és molt favorable, pero sempre hem pogut fer l'excursió. Els bornes del temps 



ho van endevinar i el matí es va aguantar. Deuríem comen<;:ar a caminar sobre 
les 9:45h, des de Sentmenat, per una pista rodejada de camps i oliveres que surt 
del polígon de Mas d'en Cisa, la que passa pel costat de la masia que porta 
aquest nom, fins arribar a l'encreuament anomenat del Roure Gros. Alla vam 
prendre un trencall que segueix una antiga sequia, un camí estret i amb molta 
vegetació, i que porta cap un salt d'aigua anomenat Salt de Corró, on vam pa
rar a esmorzar. Evidentment baixava ben ple d'aigua! 

Vam reprendre el camí per tornar a la pista forestal que de seguida arri
ba a les runes iberiques de la que fou una de les ciutats iberiques més impor
tants del Valles i a la nostra destinació final, la Torre Roja. Es tracta de les 
restes d'una torre circular medieval de les anomenades «de guaita)). Un empla
<;:ament espectacular per les vistes que ofereix del Valles. Als peques els va 
agradar molt entrar i sortir i enfilar-se a la Torre. No ens vam entretenir mas
sa, dones, el dia cada vegada estava més tapat. Vam baixar per la pista fores
tal i a les 14h ja érem als cotxes. 

El Salt de Corró i la Torre Roja amb les seves runes són un parell d'in
drets que tenim a dues passes i que valen molt la pena de visitar si en teniu 
l'oportunitat. El Camí és facil i no és molt llarg. Tot i així nosaltres vam estar 
una bona estona caminant, dones, el nostre ritme és for<;:a lent, com sempre. Pero 
el més important és participar! 

Collsacabra, Aiats i Cabrera 
Estimada Marina, 
El passat diumenge 21 de mar<;: vam fer una sortida als cingles d'Aiats i 

santuari de Cabrera dins el cicle que el Grup de Senders va organitzar en 
memoria del Joan. 

Potser no vam ser un grup molt nombrós, pero sí entusiasta i amb moltes 
ganes de retre, a la nostra manera, homenatge a qui va ser el nostre president 
durant una colla d'anys i que malauradament ens va deixar ben aviat. 

Va ser una jornada alegre. Cree que tots ja teníem ganes de passar un 
dia fora en aquesta epoca de primavera, pero ves per on, el temps tot i que ens 
va permetre fer la caminada perfectament, no ens va acompanyar massa pel que 
fa a la visibilitat i gaudir del paisatge que presenta aquella zona de Collsacabra, 



que és una excel -lent miranda sobre un bon tros de territori catala: Montseny, 
serra del Cadí amb el personalíssim Pedraforca, al Nord els blancs Pirineus de 
finals d'hivern, el mar cap l'Est. La temperatura era molt agradable i va ser 
un plaer caminar per aquell amable entorn. 

Varem poder fer una rapida visita a l'ermita romanica de Sant Julia de 
Cabrera molt ben conservada. 

El bosc de faig que s'enlaira cap la serra de Cabrera es presentava gai
rebé nu i ens feia pensar a alguns que hi haurem de tornar quan estigui co
bert d'aquell esplendid verd primerenc o potser dels colors de la tardor. Cami
nar per aquest tipus de hoscos que semblen encantats, silenciosos i a la vegada 
plens de vida i suggerents sempre és agrai:t. 

Com el dia no es presentava massa clar, en el recinte del santuari no hi 
havia gaire gent, per la qual cosa vam tenir tot l'espai per nosaltres. Després 
de dinar, va arribar l'hora de la fotografia plegats i alla vam recordar el motiu. 
principal pel que estavem fent la sortida. 

Tot intercanviant i explicant algunes anecdotes de sortides, vivencies que 
vam poder fer amb el Joan, coincidíem que el tenim en un molt. grat record, per 
la seva bonhomia, pel seu bon fer en qualsevol circumstancia. Sempre amb 
aquell somriure que afavoria una conversa, una caminada, una presa de deci
sió, sense mandra per treballar i fer que tot sortís correctament i sempre també 
des de la discreció, el respecte, la demostració d'amistat que el definien. Mari
na, ens manquem moltes persones com el Joan! 

La pluja va apareixer just quan agafavem l'autocar per tornar a Caste
llar. Ens quedem amb el record d'una bona excursió per tots i un sentit home
natge pel Joan. 

Grup de Senders 

ESPERAN CA 
Expectemus, humiles, consolationem eius. 

Judit, 8,20 

I 
Lo jonc més humil, quan ve la riuada, 
diu als altres joncs: «Deixem-la passar; 
ajupim-nos tots; quan sera passada, 
nostre capciró tornarem a al<;ar.>> 

II 
Ara ve l'hivern que els arbres despulla; 
l'olivera diu: «Deixem-lo venir; 
darrere ve el marc:; carregat de fulla 
i els troncs despullats tornara a vestir.» 

III 
Jesús diu: «L'hivern és aquesta vida; 
a qui la perdra, jo l'hi tornaré; 
quan baixe del cel la Pascua florida, 
a qui maria ab mi ressuscitaré.» 

Jacint Verdaguer 

1 

j 



Ruta prehistórica de Céllecs. Sortida amb els de Mollet 
Eren dos quarts de vuit tocats del segon diumenge de marc;. Ens havíem 

aplegat setze companys del Centre Excursionista de Castellar i, amb !'entusias
me de passar un bon matí, els nostres cotxes s'encaminaven direcció Mollet. Els 
amics del Muntanyenc ens esperaven. Avui l'excursió estava a les seves mans. 

Els termómetres no eren capa<;os de pujar més de dos graus. Prop del Pla 
de les Pruneres un nombrós grup de gent amb cares de fred i fregant-se les 
mans, esperaven la nostra arribada i seguint l'instint organitzador que els ca
racteritza, reparteixen a cadascú un planol per a no perdre'ns 

Un cop alliberats dels cotxes, pals a les mans i motxilles a l'esquena, ens 
disposavem a encetar la Ruta prehistórica de Céllecs, ubicada al bell mig del 
Pare Natural "Serralada de Marina". La neu caiguda aquells darrers dies, en
cara feia acte de presencia en algun raconet. Obligada visita als dolmens, el plat 
del Reí Moro, la Roca de les Orenetes i quatre pedres mal posades amagades 
sota un munt de brancatge que escabellava a tot aquell que hi passava i que 
havien format part d'un antic poblat iberic. 

Va ser una sortida plena d'agradables estones que esperem repetir. 
El Centre Excursionista de Castellar agrai:m als companys del Club Mun

tanyenc Mollet la seva companyia i l'organització d'aquesta matinal pel seu 
Valles Oriental. Castellar del Valles, 14 de mar<; del 2010. Grup Anar-hi Anant. 

ES PELEO LOGIA 
• Dia 13: COVA DE LA RABOSA (265m., -63,3m.) Situada al terme mu

nicipal del Perelló (Tarragona). Esta composta per dues petites hoques, la prime
ra és més gran i és perla qual entrem. Passada !'entrada arribem a la cap<;alera 
de la sala més gran que manté una inclinació d'uns 45°, i que haurem de baixar 
assegurats degut a la rampa. Passem dos trams curts i arribem al més llarg de 
tots que aquí tenim dues opcions, o seguim baixant per la meitat de la sala asse
gurats, o per darrera a ma esquerra, entre blocs i sales plenes de formacions , com 
macarrons i columnes de diferents colors, arribem a baix de tot sense problemes. 
A la nostra dreta, si remuntem per sobre unes columnes trobem una altra gale
ría que es va fent més baixa i més estreta, en una de les parets hi ha unes boni
ques colades. Descens fet per: J . Contreras, M. Mañosa i J. Navarro. 
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