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Aresta cimera del Mont-Roig. (Grup Les Dues Traces) 



PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 

Juny Activitat Més in formació a 

Veure cada Grup 6, diumenge 
5 i 6 
6 

Aplec del Centre a Les Arenes 
Pie d'Abadias 3.279 m Ribagor9a 
El Ripoll com a pretext i Aplec del Centre 
Camins vells, 4a sortida 

Grup Les Dues Traces 
Grup de Natura 

13 
18, divendres 

19 
20 
27 

Jul iol 
3, dissabte 
4 

Reunió per a programar les activitats del 
termini de presentació de les fotografies 
Excursió i sopar de cloenda del curs 2009-2010 
Ruta del tresor catar de Montsegur. 2a etapa 
Reunió de programació 
Camins vells, 5a sortida 

A la recerca de l'Herba de Sant Segimon 
6a sortida cicle «Els paisatges d'en Joan» 

TENIM NOTÍCIA DE ... 

Grup de Senders 
Grup de Muntanya 
Grup de Fotografia 
Grup Anar-hi Anant 
Grup de Muntanya 
Grup Familiar 
Grup de Senders 

Grup de Natura 
Grup de Muntanya 

Data Excu rsió Organitza Km 

5 Caminada Popular «Aplec de Falcons)) Club Falcons Sabadell 93 725 49 95 
5 i 6 Marxa Polinya-Montserrat Associació Excta. Polinya 93 713 32 06 
6 Caminada Reus-Prades Associació Excta. Catalunya Reus 

977 345 040 aec@aecreus.cat 
12 Caminada Popular Nocturna Club Exta. Ripoll 972 700 540 
13 Caminada Popular de la Pobla de Lillet Associació Excta. Lillet 93 427 88 31 

Caminada Popular de Baga Unió Excta. de Catalunya de Baga 
93 824 41 25 cunill.joan@gmail.com 

Caminada Popular de Cardona Centre Excta. Cardona 93 868 48 54 
Marxa Popular Expot Esquí Club Valls d'Áneu 654 55 84 12 
Marxa de Resistencia Expot Esquí Club Valls d'Áneu 654 55 84 12 

19-20 Marxa Cap de Rec Club Muntanyenc Sant Cugat 93 674 53 96 
Marxa Montserrat-Reus C.F.Reddós (secció excta.) 977 31 44 80 

20 Marx a Berga-Rasos-Berga Club Esquí Bergueda 93 82116 74 
26 Marxa Nocturna Frades-Paüls Unió Excta.de Catalunya Tortosa 977 44 32 71 

Marxa Nocturna del Tenes UEC de la Val! del Tenes 93 841 84 50 
Ruta Nocturna Grup Excta.Amerenc Esquelles 972 43 04 88 
Sortida a la Foradada en lluna plena Club Centre Excta. La Foradada 977 74 52 24 

25-27 Gorgs 2010: Pont de Suert gorgs.2010.info2@gmail.com 

Per a més informació sobre sortides i d'altres, veieu la Web de la FECC: www.feec.org 

ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES DE JUNY 

GRUP FAMILIAR 
• Dia 6: Participació a l'Aplec del dia 6, a Les Arenes. 

49 
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17 
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40 
51 

lOO 
30 
50 
10 
10 
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• Dia 27: Reunió de programació a les 17:30 hores a Les Arenes (davant 
de l'Ermita)_ 



GRUP DE MUNTANYA 
• Dia 6: Assistt'mcia a la tradicional Missa en memoria deis ex

cursionistes 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'iniciara 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: Aparcament de la 
pla<;:a Calissó, a les set del matí, en 
punt. Arribada: prevista cap a la 
una de la tarda. Els companys que 
vulguin assistir a tots els actes de 
l'aplec i participar al tradicional di
nar 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). 
Hores de camí efectiu: 4:30 apr. 
Vocal: Jaume Torrens, telefon: 
93 714 55 42. 

• Dia 18: Reunió per a programar les activitats del Grup de 
Muntanya, que es desenvoluparan en el decurs del tercer trimestre d'enguany. 
Comen<;:ara a les deu del vespre al local social. Oberta a tothom que vulgui 
participar i col-laborar. 

• Dia 20: Ruta del tresor catar de Montsegur i camí de Vauban. 
Segona etapa - De coll de Marmara a Niórt de Saut. Recorregut que, 
des del coll de Marmara, bell paratge situat estrategicament a la divisoria en
tre el Sabartes i el País de Saut, voreja el petit altipla de Saut, de relleu molt 
suau. L'etapa d'avui compren la segona part del camí historie fins a Prada i l'iti
nerari des d'aquest altipla fins a l'engorjada vall del Rebentí, on els fugitius de 
Montsegur van cercar l'acolliment i la protecció dels murs de la fortalesa de Niort. 
El trajecte d'aquesta jornada, molt placid, discorre en bona part per indrets 
solitaris i amplis horitzons. Itinerari: coll de Marmara (1.361 m), Prada (1.240 
m), Moltelhó (1.290 m), coll del Telh (1.627 m), Niort de Saut (825 m). Desni
vells ascendents: 417 m. Desnivells descendents: 953 m. Efectiu de camí: 
5 hores i 30 minuts. Distancia: 20,332 km Velocitat mitjana de l'etapa: 
3.697 metres/hora. Cal portar esmorzar, dinar i beguda suficient per a tota la 
jornada. Sortida: a dos quarts de 6, en punt, de la rotonda de la ronda de 
Llevant, enfront de la piscina coberta. El retorn a Castellar es fara, també, en 
autocar i l'hora d'arribada a la nostra vila esta prevista a l'entorn de 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'accident. Vocals: Joan 
Estalrich, Vicen<;: Portell, Vicen<;: Soto i Jaume Torrens, telefons: 93 714 73 05 i 
93 714 55 42. 

• Dia 4 de juliol: Sisena sortida del cicle d'excursions <<Els paisat
ges d'en Joan»: Ascensió d'alta muntanya a la Tossa Plana de Lles 
(2.916 m). L'amic Joan Muntada fou un entusiasta admirador del paisatge que 
ofereix la Cerdanya a les persones que, amb respecte i sensibilitat, s'hi acosten 
amb la intenció de descobrir i gaudir del plaer que proporciona el simple fet de 
caminar pels magnífics hoscos, estanys, cims i carenes que l'adornen. Per aquest 



motiu, no és estrany que sovint ens comentés, amb la gran il-lusió i esponta
nei:tat que el caracteritzava, moltes de les sortides que hi feia i que anaven orien
tades a coneixer millor i amb més profunditat aquella singular contrada. I po
sats a destacar un dels «seus» indrets més estimats, que freqüentment apareixia 
a la conversa amb els companys excursionistes i que fou, també, diverses vega
des objectiu de les seves visites, probablement el petit poble de Lles i el bonic 
cim de la Tossa Plana, fronterer amb el Principat d'Andorra, assolirien un ca
pítol assenyalat dins de la dilatada trajectoria que va protagonitzar, tant a l'es
tiu com a l'hivern, per la bella comarca pirinenca. Per aixo, el Grup de Munta
nya del Centre, conscient del profund afecte que el bon amic Joan servava per 
aquests entranyables paratges, ha considerat oportú incloure, dins del cicle d'ex
cursions que s'ha portat a terme en el decurs dels darrers mesos, la sortida 
destinada a rememorar una de les ascensions emblematiques de la Cerdanya i, 
alhora, una de les que més li agradaven. Així, dones, amb senzillesa i humili
tat, els excursionistes de Castellar volem acomiadar-nos del company absent 
dedicant-li aquesta jornada. Itinerari: Refugi del Pradell (2.100 m), pla de les 
Someres (2.328 m), Tossa Plana de Lles (2.916 m) . Una vegada assolit el cim, 
iniciarem el retorn passant pel pie de Setut (2.869), estany superior de Setut 
(2.560 m), pla de les Someres i refugi del Pradell. Es tracta d'una excursió 
matinal sense cap tipus de dificultat. Desnivells: 816 metres (de pujada i de 
baixada). Hores efectives de camí: cinc (apr.) . Desplacament: en cotxes 
particulars. Sortida: a les 6 del matí, en punt, de l'aparcament de la pla9a 
Calissó. Per a participar a aquesta excursió cal disposar de la targeta de 
l'asseguranra d'accident de l'any en curs habilitada per a sortides 
d'alta muntanya. Els que no vulguin fer l'ascensió a la Tossa Plana, sortint 
des del refugi de Cap de Rec, o des de la pista que mena al Pradell, poden rea
litzar un recorregut més breu. Per exemple, fer una caminadeta fins al proper 
estany de l'Orri. Possibilitat de dinar al refugi de Cap de Rec (cal fer la reserva 
amb antelació). Hora prevista d'arribada a Castellar: entre les sis i les set 
de la tarda. Vocals: Joan Estalrich, Vicen9 Portell i Jaume Torrens. Per a acon
seguir una informació més amplia i detallada podeu trucar al telefon del Cen
tre (93 714 73 05) 

GRUP ANAR-HI ANANT 
• Dia 6: Sortida conjunta amb el Grup de Natura i assistencia al 

dinar de germanor del C.E.C. Durant el matí anirem amb el Grup de Na
tura a veure els Pins pinyoners del Sot del Guix, el Pujol i el Muronell. Sorti
rem a les 8 hores de l'IES Castellar en cotxes particulars. Un cop acabada l'ex
cursió, tot aquell que ho desitgi es podra quedar al dinar de germanor que 
organitza el C.E.C. (La reserva del dinar i el pagament del tiquet, sere 
responsabilitat de cadascú, amb els organitzadors del dinar.) Vocals 
de l'excursió: Francesc Deu i Elvira Guardia, 93 714 58 70. (fam10@telepolis) 

· Dia 19: Excursió i sopar de cloenda del curs 2009-2010. Sortida 
a les 18:00 h de l'IES Castellar en cotxes particulars fins a Catafau. Després 
anirem tot anar-hi anant fins a Sant Lloren9, i en el Restaurant Cal Ramon 
ens quedarem a recuperar forces, i més tard tornarem a buscar els cotxes per 
tornar a casa. Preu del sopar: socis 17 euros, no socis 20 euros. Reserves fins 
el dia 13. Es pot venir al sopar i no fer l'excursió. Caldra portar llanternesllot 
per a la tornada. Vocals: Ricard Canturri, telefon 93 714 25 54 i Guillem Diaz, 
telefon 93 714 82 95. 



GRUP DE SENDERS 
• Dia 13: Camins vells, 4a sortida, Castellar - Terrassa - Castellar. 
• Dia 27: Camins vells, 5a sortida, Castellar - Sabadell - Castellar. 
• Dia 11 de juliol, 6a i última sortida, Castellar - Sentmenat - Castellar. 
Aquestes sortides són matinals. Cal portar esmorzar i beguda. Punt de 

sortida: local del CEC a les 7:30h. Vocal: Ramon Falcó. Telefon 93 714 60 70. 

GRUP DE NATURA 
• Dia 6: El Ripoll com a pretext i Participació a l'Aplec del Cen

tre. ltinerari: Pont de la Roca, torrent de la Vall d'Horta, El Ripoll, St. Lloren¡;: 
Savall, Creu de Ricó, Vall d'Horta i Pont de la Roca. Els que vulguin quedar-se 
a dinar a l'Aplec del Centre, s'hauran d'apuntar a l'organització de l'Aplec. 
Sortida: A les 8 del matí de l'IES Castellar. Desplacament: En cotxes parti
culars fins al Pont de la Roca. Rores de camí: Tres hores aproximadament. 
Recorregut d'uns 7 kms. i 100 mts. de desnivel!. Vocals: Elvira Guardia i 
Francesc Deu. Telefon: 93 714 58 70. 

• Dia 3 de juliol, dissabte: A la recerca de l'Herba de Sant Segimon, 
especie endemica del Montseny. Itinerari: Coll Formic, Matagalls, Ermi
ta de Sant Segimon i Coll Formic. Sortida: A les 7 del matí de l'IES Castellar. 
Desplacament: En cotxes particulars. Rores de camí: Quatre hores aproxi
madament. Un total d'11,3 km. i 700 mts. de desnivel! acumulat. Es dinara a 
peu de cotxe, si algú vol dinar a casa ho podra fer. Vocals: Elvira Guardia i 
Francesc Deu. Telefon: 93 714 58 70. 

GRUP LES DUES TRACES. Esquí de muntanya al teu abast. 
• Dia 5 i 6: Pie d'Abadias 3.279 m. Ribagorr;:a, dificultat *** 
Els interessats adreceu-vos a Pere Estapé, Tel. 626 539 661. 

GRUP DE FOTOGRAFIA 
Les fotografíes del primer trimestre estan exposades tot aquest mes de juny 

al local social del Centre Excursionista. Els dies que es poden veure són els di
mecres de les 19h. a 21 h . i els divendres de les 21h. a les 23h. 

El segon trimestre, amb el tema «Camins», el termini de presen
tació de les fotografies és el 18 de juny. El veredicte es fara dins la 
primera quinzena de juliol. 

ELS PAISATGES DELS FOTÓGRAFS DEL C.E.C 
Hola amic/ga fotógraf: Et volem explicar un dels actes que farem per 

celebrar el 25e aniversari del Concurs de Fotografía en color. Es tracta de que 



cada cú porti unes fotografies dels llocs o paisatges que més li agradin, i un 
dia ens tr obaríem tots al Centre per projectar-les i comentar-les. Ara a conti
nuació us expliquem més o menys com ha d'anar la cosa: lr. La col-lecció esta
ra formada de 7 fotografies. 2n. La primera foto ' sera una de l'autor. 3r. Les 
altres 6 fotos seran dels llocs o paisatges que més t'agradin. 4t. Les portarem 
en un CD al Centre abans del dia 3 de setembre. 5e. Durant els mes de no
vembre, farem una projecció i cada autor podra comentar les seves fotografies i 
explicar perque li agrada el seu lloc o paisatge. 6e. Amb totes les fotos farem 
un DVD i donarem una copia a cada participant. 

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

NOTICIAR! DEL CENTRE 
• Dia 6: Aplec del Centre a Les Arenes. Trobareu 

la informació completa en el butlletí de maig. 
• Dia 11 de juny, divendres. Reunió per organitzar la 

50ena MARXA INFANTIL DE REGULARITAT. A les 9 del 
vespre, en el local social del Centre, convidant a tots els que 
coneixeu com s'han preparat les marxes per orientar a l'equip 
organitzador. Esperem el vostre suport. Guillem i equip. 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DEL MES D'ABRIL 

GRUP FAMILIAR, 11 d 'abril: Projecte Rius 
El Grup Familiar del CEC col-labora amb aquest projecte des de l'any 

2002 realitzant sortides un parell de vegades l'any (tardor i primavera) per 
prendre mesures al riu i estudiar-ne l'evolució. Per més informació consulteu 
http :/ /www. proj ecterius.org 



La sortida va anar molt bé i el temps ens va acompanyar moltíssim. En 
aquesta ocasió hi vam participar 7 famílies, 21 persones. Va ser un encert fer 
el canvi del tram de riu apadrinat, dones, la nova zona, a part de maca, és molt 
més amplia i per tant més cómoda per anar-hi amb els nens. Tenen més camp 
per córrer. A més just per sobre del riu hi tenim un prat d'herba ideal per fer 
la parada per esmorzar. Alla hi ha un parell de basses destinades única i ex
clusivament per casos d'extinció d'incendis. 

Aquesta vegada vam fer l'excursió una mica més llarga. Vam deixar els 
cotxes a l'area d'esbarjo de Les Arenes, una vegada creuat el pont, per comen
¡;:ar a caminar per la pista que porta a les cases de Les Arenes. D'alla vam bai
xar cap al riu i el vam anar seguint fins arribar a l'antiga zona apadrinada. 
Recordareu que alla aprop hi havia el Torrent del Castelló, dones, tres minuts 
després de creuar-lo ja estem al nou tram (veure foto). Com sempre després d'es
morzar vam prendre les mesures pertinents amb l'ajuda dels nens per arribar 
a la conclusió que l'aigua del riu Ripoll actualment és simptomatica, és a dir, 
no és gaire óptima, pero encara no es pot dir que estigui «malalta)). Per enten
dre'ns: Si t'hi vols banyar ... alla tu!, pero, sobretot, no te l'empassis! 

Jordi Mollón, Grup Familiar, 13 d'abril 

CARA V A CA. El reportatge 
Fa uns anys vam tenir a les mans un llibre que tractava de «Los caminos 

de la Cruv>, en el qual es detallaven cinc «caminos)) o itineraris que enlla¡;:aven 
els quatre punts cardinals de la comunitat de Múrcia ambla ciutat de Caravaca 
de la Cruz. És cap¡;:alera de la comarca del nord-oest i un important nus de 
comunicacions amb Andalucia, Valencia i Castella-La Manxa. 

Allo que va cridar-nos l'atenció, pero, va ser el perque de tots aquests 
camins. Tots ells conflueixen a Caravaca, on es troba el santuari de la Vera 
Cruz, un tros de «lignum crucis)) venerat d'en¡;:a de molts segles. Segons els his
toriadors, quan es va lliurar el regne de Múrcia a Ferran III, l'any 1243, van 
nominar els nobles catalans Berenguer i Goval d'Enten¡;:a com a custodis dels 
castells de la Bailia de Caravaca, pertanyents a l'Orde del Temple. Aquests no
bles podrien haver dut la sagrada relíquia, ja que membres de la seva família 
havien participat en la IV Croada. El conjunt d'aquests cinc «caminos)) s'acosta 
als 700 km. 

D'entre aquests cinc, l'Anna Maria -la meva dona- i jo varem optar pel 
"Camino del Altiplano", el que comen¡;:a a Yecla, amb un recorregut d'uns 135 
km a completar en sis jornades. El veritable problema radica en la distribució 
de les etapes, tota vegada que una d'elles s'apropa als 35 km mentre una altra 
només en té 17 ... Una característica de les cinc poblacions recorregudes és la 
seva situació estrategica. Totes tenen el seu nucli antic arrapades als vessants 
d'un turó for¡;:a escarpat, coronat pel castell defensor, cosa que en limita la cir
culació automobilística, pero els dóna un caire molt pintoresc, amb carrers es
trets i escalinates a dojo. 

El primer dia previst (22 del passat abril) es va aixecar plovent tot el matí. 
Per tant, a la tarda vam fer una visita a les minces runes del castell de Yecla, 
al peu de les quals s'al¡;:a el santuari de la Virgen del Castillo. L'endema, cap 
problema fins a Jumilla, el país del vi, als peus d'un castell ben conservat, i d'un 
curiós turó on s'alcen unes formacions rocoses conegudes com els Hermanillos. 
Cal dir que les altituds d'aquest altipla oscil1en entre els 300 i els 700 metres, 
coma maxim. 



Alberg El Picarcho. El pie del fons li dóna el nom, 
escrit d'acord amb la pronúncia popular 

L'endema ens 
varem limitar a pu
jar al monestir de 
Santa Ana del Monte 
(685m) per un pen
dent suau de només 
7 km. La raó fou d'es
curc;:ar una mica 
l'etapa següent que, 
malgrat tot, seria 
d'uns 32 km. La si
tuació del monestir 
és immillorable, vol
tat de pins centena
ris, amb la font de la 
Jarra, una de les 
poquíssimes del terri
tori a recórrer. El re

genten uns pares franciscans molt simpatics que el conserven molt cuidat. És 
un lloc de peregrinació i d'esbarjo de tota la comarca. Passem l'estona voltant 
pel jardí i l'hort, i conversant amablement amb ells. Ens hi quedem a sopar i 
dormir (telefon de contacte: 968 435 001). 

El tercer dia es desvetlla clar i net com una patena. Després d'un bon 
esmorzar al monestir, pugem al proper coll de Santa Ana i anem mastegant 
quilometres per bones pistes de terra. El terreny és planer, pero envoltat de 
muntanyes, com la serra Larga, la Buitrera, el Cabezo del Asno, etc. Algunes 
de les quals s'acosten i, fins i tot, passen dels 1.000 metres d'altitud. El destí 
d'avui és l'alberg del Picarcho, pero per a pernoctar-hi cal telefonar a Cieza per 
tal que l'obrin. L'única pega és que el número de telefon de que disposem l'ha
vien canviat fa poc ... (aixo ho vam descobrir més tard, com és natural). Davant 
la incertesa, ens vam desviar de la part final de la ruta i vam fer cap, morts de 
set i de gana, a la providencial Venta del Olivo, l'única establerta al bell mig 
d'aquest altipla, en un encreuament estrategic de carreteres. És un veritable 
oasi. Un cop beguts i sadollats, vam dir la nostra situació als cambrers i pogué
rem parlar amb Cieza (telefon correcte: 678 607 437). L'alberg en questió (El 
Picarcho) és a 3 km al nord d'on ens trobem ara i té una curiosa particularitat: 
no disposa d'aigua per a beure! L'encarregat es fa carrec de la nostra situació i 
ens ve a buscar per dur-nos fins a l'alberg amb el seu cotxe. Val a dir que l'al
berg és nou de trinca, ben pintat, net i polit, amb lliteres noves (mantes, no) i 
llar de foc amb llenya. Era una antiga casilla de peons caminers, ampliada. No 
cal dir que el tiberi i l'aigua ens l'hem portat de la venta del Olivo, oi? Capaci
tat del local: 20 placeslllitera. 

Com que el guarda se n'ana a dormir a Cieza, a casa seva, nosaltres dei
xem el refugi tancat de cop i amb un cadenat a la tanca exterior, i comencem 
el quart dia abans de le sortida del sol. Aquesta etapa, que acaba a Calasparra, 
així com la següent, la cinquena, fins a Moratalla, no ofereixen cap més sorpre
sa. Tan sols cal estar amatent amb els senyals de la ruta, perque alguns gaire
bé s'han esborrat i d'altres eren tapats per la vegetació. És evident que els hi 
cal una repassada. Sort n'hi ha que bona part de l'itinerari es correspon amb el 
d'un GR i, aquest sí, molt ben pintat. 



L'última etapa és la més 
curta i també la més planera, per 
bé que no n'hi ha cap que pre
sentí desnivells acusats. A més, 
els camins són bons i, en general, 
amples. La llastima és que no es 
puguin adoptar unes etapes més 
logiques i regulars. 

Finalment, el dia 27 d'abril 
-Mare de Déu de Montserrat
a quarts d'onze del matí entra
vem a l'Oficina de Turisme de 
Caravaca de la Cruz. Seguint la 
normativa, hem anat fent sege
llar la Credencial del Peregrino, 
si bé aquí encara hem de pujar 
fins al castell, on es troba la de
pendencia que et facilita el certi
ficat que t'acredita com a pelegrí 
autentic. Nota curiosa: el certifi
cat s'obté previ pagament d'un 
parell d'euros . No podem evitar 
d'imaginar-nos que passaria si 
aixo s'apliqués al multitudinari 
Camino de Santiago ... Nosaltres 
dos, en tot el camí no hem trobat 
ni un sol pelegrí. 

El Santuario de la Santísima y Vera Cruz Ens quedem dos dies aquí. 
L'endema assistim a la Misa del de Caravaca. El 2010 s'hi celebra el 
Peregrino, que se celebra a les . , . 
12 b l t · d 1 V Jubdeu, cosa que s esdeve cada 7 anys. , am e san uan e a era 
Cruz ple de gom a gom de pelegrins vinguts amb tota mena de transport, menys 
caminan t ... 

Una altra cosa sorprenent. Per a tornar a casa, ho fem amb un magnífic 
autocar Pullman que, cada dia de l'any, cobreix el recorregut Caravaca - Yecla
Valencia · Castelló · L'Aldea- Barcelona · Mataró! Amb onze hores, incloses les 
aturades tecniques. 

Dies 
1 . 
2. 
3 . 
4 . 
5 . 
6. 

CAMINO DEL ALTIPLANO 
Descripció 
Cementiri de Yecla (645m) - Jumilla (635m) 
Jumilla - Santa Ana del Monte (685m) 
Santa Ana -Venta del Olivo (297m) 
Alberg Picarcho (375m) - Calasparra (335m) 
Calasparra - Moratalla (620m) 
Moratalla - Caravaca (652m) 

Total 

Km 
26 

7 
29 
30 
22 
17 

131 

Hores 
6:30 
1:30 
7:30 
7:15 
5:15 
4:00 

32:00 

NOTA: La variant a la Venta del Olivo ens va representar una marrada 
de més de 3 quilometres, no inclosos en aquest resum d'etapes. Anna M. Palleja 
i Josep M. Torras 



LA FLAMA 
DEL CANIGÓ 

La flama del 
Canigó arribara 
al Centre 
Excursionista de 
Castellar del 
Valles el dia 23 
de juny a dos 
quarts de 8 del 
vespre, després 
d'haver 
recorregut 
alguns carrers 
del nostre 
poble. 

ESPELEOLOGIA 
• Dia 1: COVA DEL MORT (340m., -

10m.) Situada al terme municipal de Riela 
(Saragossa). L'entrada és estreta i en rampa 
arribant a l'inici de l'únic pou de la cova d'uns 
-10m. Arribats a la base del pou abandonem 
tot el material de descens i passem per un la
minador d'uns 40 m on trobem tres passos 
molt estrets, anomenats el Pas dels Guardia 
Civils, agafarem el de !'esquerra, que després 
de fer bastant contorsior¡.isme, arribem a la galeria principal on ja anirem drets 
tota la resta de la galeria. En el seu recorregut trobem una altra galeria de 
menys recorregut, també molt amplia i amb menys formacions . En la galeria 
principal cal destacar la gran quantitat de formacions excentriques que hi ha 
tal com s'observa. Visita realitzada per: J. Contreras, M. Mañosa i J . Navarro. 

• Dia 25: AVENC DE L'ENDALÓ (-22m.) Situat al massís de Sant 
Lloren<; del Munt al sector de Rellinars. Deixem el cotxe una mica més amunt 
de la pista forestal que passa per la Font de Carlets, abans d'arribar a la ma
sia de Can Boada, deixem la pista principal i seguim per un corriol a ma dreta 

que porta cap al torrent de la Barbotera mar
cat en color groc. Arribem un punt on es bifur
ca i seguim recte endavant fins trobar sobre un 
marge la marca de l'avenc i una fita amb pe
dres. L'entrada és en rampa per una estreta 
escletxa fins a l'inici de l'únic pou de la cavi
tat, també en escletxa. Estava bastant humit, 
i la nostra sorpresa va ser la formació que es 
veu a la foto perfectament conservada. Descens 
realitzat per: M. Mañosa i J. Navarro. 



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 
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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 

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 


