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Colom, s/n- Teleton 93 714 73 05- Castellar del Valles (Valles Occidental) Barcelona 
e-mail: cecastellar@gmail.com - http:/ 1 centrexcursionista.entitatscastellar.cat 

Adherit a les federacions d'Entitats Excursionistes de Catalunya, 
a Azimut i a la Coordinadora d'Entitats per la Pedra Seca 
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PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 

Juliol-Agost Activitat Més informació a 

3, dissabte 
4, diumenge 
6, dimarts 
7, dimecres 
11, diumenge 
18, diumenge 

25, diumenge 
28-29 agost 
1 setembre 

Sant Segimon, al Montseny 
6a «Els paisatges ... » a la Tossa Plana de Lles 
Reunió de la comissió de la Marxa Infantil 
Reunió de programació tardor-hivern 
Passejada pel camí de ronda a la costa 
Ruta del tresor catar de Montsegur, 3r tram 
Termini lliurament fotos, tema «Camins>> 
Camins vells: Castellar - Sentmenat 
Pujada a la Mola 25e aniv. Catalunya a l'Everest 
Termini lliurament fotos Trofeu Joan Riera 

TENIM NOTÍCIA DE ... 

Grup de Natura 
Grup de Muntanya 
Noticiari del Centre 
Grup de Natura 
Grup Familiar 
Grup de Muntanya 
Grup de Fotografía 
Grup de Senders 
Noticiari del Centre 
Grup de Fotografía 

Data Excursió Organitza Km 

3 Marxa Nocturna Club Centre Exta. Avinyó 93 838 73 91 
Caminada Nocturna a l'Albiol Club Excta. Aritjol 626 676 025 21 
Ronda Popular per les Masies Associació Excta. Polinya 93 713 32 06 12 
Marxa V a1l de Cardós-Romamc El cim. Centre Excta.Montcada i Reixach 
a la claror 609 324 267 elcim@elcim.org 41 

3-4 Travessa Núria-Berga Associació de Muntanyencs Berguedans 
93 822 10 72 ambergueda.ru@gmail.com 00 

4 Caminada Pop. Port del Comte Centre Excta.de la Comarca del Bages 
6 Ports de Besseit Club Excta. de Gracia 93 237 86 59 
11 Caminada Mollet-Masnou Club Muntanyenc Mollet 93 579 12 85 15 
17 Caminada Popular Nocturna Centre Excta. Sant Vicenc;: de Castellet 12 
18 Caminada Popular Club Excta. Muntanyenc Creixell 12 
3) Caminada Nocturna d'estiu Grup Muntanyenc la Lira Vendrellenca 12 
24 Caminada Nocturna Club Excta. Sant Vicenc;: 689 781 491 10 

Ascens a la Pica d'Estats Club Excta. Breda 606 661 624 
24-25 Marxa de Resistencia Unió Excta.Sant Joan de les Abadesses 

del Comte Arnau 972 720 890 presi@uecsantjoan.com 100 
24-25 la ·edició Trail de l'Emmona Abadesses.www. uesantjoan.cat/index. 

Prava de resistencia nova. php/emmona.html 105 
7 agost Caminada Nocturna Club Ex. Muntanyenc Creixell 649 087 962 8 

Marxa Nocturna de Centre Excta. Azimut 627 799 184 33 
L'Ametlla de Mar 

10 Ruta del Pirineu Colla Excta. Cassanenca 972 463 625 
22 Caminada de Festa Majar Centre Excta. Taradell 93 880 04 78 15 
25 Travessa als Pirineus Grup Excta. Amerenc Esquelles 972 430 488 15 
~ Travessa Les Borges Centre Excta.Borges Garrigues 973142175 51.4 

Blanques-Montblanc 
19 set Marxa Popular Centre Espeleologic Alpí Vallesa, 

Vila de Monteada http://ceav.montcada.cat 16 

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



BUTLLETÍ NÚM. 500, 45 ANYS INFORMANT EL SOCI 
EDITORIAL 

45 anys informant el soci sobre el 
programa d'activitats previstes i realitza
des. Treball silenciós i metódic, 
inicialment fet amb molta voluntat de 
servei i pocs mitjans ... i no parlem de la 
tasca de la impremta. Avui és més facil 
preparar l'edició mensual amb la maqui
naria electrónica i internet, pero només 
és possible gracies a la voluntat dels so
cis i de les vocalies que ens fan arribar 
la informació. 

El butlletí apareix per primera ve
gada el marc; de 1965, fruit de la inicia
tiva i de !'empenta d'un actiu grup de 
socis, amb l'Albert Antonell al capda
vant, malgrat l'opinió d'alguns que dub
taven de la continultat del projecte. Ja 
llavors era una entitat amb pluralitat de 
visió. Els primers butlletins, impresos en 
tipografia per la Impremta Valles, eren 
un simple fulletó impres a una sola cara, en tinta negra i redactats en castella. 
Més endavant, el text comenc;a a sortir en catala, desafiant sense fer soroll la 
normativa política d'aquella epoca. 

Aleshores el nombre de socis era molt redult, uns trenta o quaranta, i entre 
quatre i cinc «persones de confianc;a» es repartien la feina de posar-hi les adre
ces, a ma o a maquina, al revers del full, i es lliuraven a la llar dels entranya
bles companys Gonc;al López i Maria Carme Farell, és a dir, a la centraleta de 
Telefons del carrer Major, des d'on es procuraven repartir com es podia. 

Així va funcionar alguns anys fins que, amb la incorporació a la SEAC 
d'en Josep Coll, persona que tenia un bon nivell de coneixement del catala i, 
alhora, treballava també a les arts grafiques, com en Joan Riera, a !'iniciar-se 
la decada dels anys 1970, el butlletí va encetar un període de millora i d'amplia
ció. Apareix en format DIN A-4 plegat, amb les quatre cares impreses encara 
en tipografia. 

En Josep Coll assumeix després tot el procés de redacció, coordinació i 
execució, i vetlla durant un dilatat període perque el butlletí arribi puntualment 
a les nostres llars. La tipografia deixa pas a la tecnologia «offset» que és més 
económica i agilitza la inclusió d'imatges. En Joan Riera cedia les seves foto 
grafies i en costejava els fotolits per no gravar la despesa del Centre. La im
pressió es va realitzar durant tres o quatre anys a la Copisteria Serracanta de 
Sabadell. 

Per aquells dies altres socis que col ·laboraven activament al butlletí eren 
en J oan Germa, l'Albert Pelachs, l'Albert Roca i en Josep Sales, pero sens dub
te en J osep Coll era l'home i l'anima de la publicació: buscava nous col ·labora
dor , demanava fotografies, gestionava els anuncis, esmenava els escrits i en feia 
la compaginació ... I així s'anava fent fins després del canvi d'impremta. Grafi-



ques Castellar, de la ma de l'amic Joan Grau, ens va oferir la facilitat de fer 
tot el procés a Castellar, assumint la feinada de la correcció dels textos i millo
rant progressivament la qualitat del butlletí. 

La sobtada desaparició d'en Josep Coll provoca la incorporació d'un petit 
i improvisat consell de redacció, donant continultat a la seva tasca, amb apor
tacions de la Teresa Maria Datzira, d'en Josep Sors i d'en Jaume Torrens. El 
butlletí es va ampliar en quant a nombre de fulls, col-laboracions i fotografíes 
sota la tutela d'en Josep Sors, que encara avui hi vetlla. 

La forma de treballar va canviar radicalment amb l'aparició dels ordina
dors els anys 90 i, posteriorment, amb la fotografía digital. L'estiu del 98 va 
comenc;:ar-se a editar la portada en color, per exemple. L'any 2005, amb el can
vi del consell directiu del Centre, es va fer carrec de la coordinació del butlletí 
la Rosa Gilí, i des del 2009, en Josep Manel Martí, socis ambdós de l'entitat. 
Disculpeu si hem oblidat algun altre soci que de ben segur contribuí a aquesta 
tasca, pero, com hem dit al principi, és gracies a la voluntat col-lectiva de socis 
i vocals que podem editar i rebre periodicament aquest butlletí. 

Avui, després de quaranta-cinc anys, celebrem amb goig poder reflectir en 
aquests fulls les vicissituds i el taranna de l'agrupament excursionista. Gracies 
i enhorabona a tots els que ho han fet i ho fan possible. 

Síntesi de la glossa histórica elaborada per l'amic Jaume Torrens 
Castellar del Valles, juny de 2010 

ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MESOS DE JULIOL 1 AGOST 

GRUP FAMILIAR 
• Dia 11: Passejada pel camí de ronda-l'aventura del pirata Bar

ba-roja. Sortirem a les 8:30 hores des de l'aparcament del Viena. Es tracta d'una 
excursió «muntanyo-playera-aventurera». Anirem amb autocar fins a Sant 
Antoni de Calonge i resseguint el camí de ronda (GR-92) arribarem a Platja 
d'Aro. Pel camí gaudirem de meravellosos paisatges i cales secretes on podrem 
jugar amb els menuts, banyar-nos i aprendre coses sobre el món dels pirates. 
El recorregut és d'uns 4 Km. 

GRUP DE MUNTANYA 
• Dia 4: Sisena sortida del cicle d'excursions «Els paisatges 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 mag
nífics boscos, estanys, cims i carenes que l'adornen. Per aquest motiu, no és 
estrany que sovint ens comentés, amb la gran il-lusió i espontaneltat que el ca
racteritzava, moltes de les sortides que hi feia i que anaven orientades a conei
xer millar i amb més profunditat aquella singular contrada. I posats a destacar 
un dels «seus» indrets més estimats, que freqüsmtment apareixia a la conversa 
amb els companys excursionistes i que fou, també, diverses vegades 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 capítol assenyalat dins 
de la dilatada trajectoria que va protagonitzar, tant a l'estiu com a l'hivern, per 



la bella comarca pumenca. Per aixo, el Grup de Muntanya del Centre, cons
cient del profund afecte que el bon amic Joan servava per aquests entranya
bles paratges, ha considerat oportú incloure, dins del cicle d'excursions que s'ha 
portat a terme en el decurs dels darrers mesos, la sortida destinada a rememo
rar una de les ascensions emblematiques de la Cerdanya i, alhora, una de les 
que més li agradaven. Així, dones, amb senzillesa i humilitat, els excursionis
tes 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). Rores efectives 
de camí: cinc aproximadament. Despla<;ament: en cotxes particulars. Sortida: a 
les 6 del matí, en punt, de l'aparcament de la pla<;a Calissó. Per a participar a 
aquesta excursió cal disposar de la targeta de l'asseguran<;a d'accident de l'any 
en curs habilitada per a sortides d'alta muntanya. Els que no vulguin fer l'as
censió a la Tossa Plana, sortint des del refugi de Cap de Rec, o des de la pista 
que mena al Pradell, poden realitzar un recorregut més breu. Per exemple, fer 
una caminadeta fins al proper estany de l'Orri. Possibilitat de dinar en un res
taurant de Lles (cal fer la reserva amb antelació). Hora prevista d'arribada a 
Castellar: entre les sis i les set de la tarda. Vocals: Joan Estalrich, Vicen<; Por
tell i Jaume Torrens. Per a aconseguir una informació més amplia i detallada 
podeu trucar al telefon del Centre (93 714 73 05). 

• Dia 18: Ruta del tresor catar de Montsegur i camí de Vauban. 
Tercera etapa - De Niort de Saut (País de Saut) a Rosa (Donasa). Bell recorre
gut que ens porta des de les gorges de Rebentí a la vall de l'Aude, en ple Donasa, 
passant per indrets inedits i tranquils. Entre el coll de la Clausa i Rosa es se
gueix la Via Reial o camí de Vauban. Itinerari: Niort de Saut (825 m), coll de 
Rodas (1.015 m), coll de la Clausa (1.164 m), Fontanas de Saut (920 m), túnel 
de Dorna, Campanha de Saut (1.050 m), bosc de Salvanieras, Rosa (974 m). Des
nivells ascendents: 612 m. Desnivells descendents: 463 m. Temps efectiu de camí: 
5 hores i 26 minuts. Distancia: 19,389 km Velocitat mitjana de l'etapa: 3.569 
metres/hora. Cal portar esmorzar, dinar i beguda suficient per a tota la jorna
da. Sortida: a dos quarts de 6, en punt, de la rotonda de la ronda de Lle
vant, 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 entre les set i 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. 

GRUP ANAR-HI ANANT 
• Dia 4: La Tossa Plana de Lles. Sisena sortida del cicle d'excursions 

«Els Paisatges d'en Joan», excursió organitzada pel Grup de Muntanya. 
Comiat d'estiu. Ha arribat el juliol i després l'agost, dies que la majoria 

de nosaltres aprofitem per fer vacances. Farem excursions, llegirem algun lli
bre, gaudirem de la família i els amics i també estarem estones veient com passa 
el temps, «sense fer res». Resumint, farem coses que durant el transcurs de l'any 
somiem que farem. Dones, bé, facis el que facis, gaudeix del moment. Eones va
canees a tots i fins el setembre! 



GRUP DE SENDERS 
• Dia 25: 6a i última sortida <<carnins vells», Castellar-Sentrnenat

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 3, dissabte: A la recerca de l'Herba de Sant Segirnon, especie en

demica del Montseny. Itinerari: Coll Formic, Matagalls, Ermita de Sant Segimon 
i Coll Formic. Sortida: A les 7 del matí de l'IES Castellar. Desplac;ament: en cotxes 
particulars. Hores de camí: Quatre hores aproximadament. Un total de 11'3 km. 
i 700 mts. de desnivell 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. 

• Dia 7, dimecres: Reunió del Grup Natura a les 7 de la tarda per 
a programar les properes sortides de tardor-hivern. U s hi esperern! 

GRUP DE FOTOGRAFIA 
El dia 18 de juny va ser l'últim dia per entregar les fotografíes del segon 

trimestre, tema «Camins». El veredicte com sempre es va fer a carrec del de
partament de Fotografía de les Agrupacions Narcís Giralt de Sabadell, que van 
donar els punts pel concurs anual. Les fotografíes quedaran exposades al local 
social del Centre, on podeu passar a veure-les els dimecres de 7 a 9 del vespre 
i els divendres de 9 a 10,30 de la nit. Per problema de dates, la classificació no 
sortira fins el proper butlletí. 

• Dia 1 de setembre: S'acaba el terrnini per entregar les fotogra
fies del Trofeu Joan Riera, terna lliure. Les cartolines es poden passar a 
buscar pel local del Centre. 

Els paisatges deis fotógrafs del C.E.C. Hola amic/ga fotograf. Et vo
lem explicar un dels actes que farem per celebrar el 25e aniversari del Concurs 
de Fotografia en color. Es tracta de que cadascú porti unes fotografies dels llocs 
o paisatges que més li agradin, i un dia ens trobaríem tots al Centre per pro
jectar-les i comentar-les. Ara a continuació us expliquem més o menys com ha 
d'anar la cosa. 

1r. La col1ecció estad formada de 7 fotografies. 
2n. La primera fotografia 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 seternbre. 
5e. Durant els mes de novembre, farem una projecció i cada autor podra 

comentar les seves fotografies i explicar per que li agrada el seu lloc o paisatge. 
6e. Amb totes les fotografies farem un DVD i donarem una copia a cada 

participan t. 
Ens agradaria molt comptar amb la teva participació. Si tens algun club

te, pots trucar al Lluís, 93 714 44 60, o al Guillem, 93 714 82 95. 

NOTICIARI DEL CENTRE 
Relleu a la secretaria del Centre 

Volem retre el nostre sincer agrai:ment a la Júlia Girbau pel suport do
nat a la Junta actual en la funció de secretaria del Centre fins el passat mes 
d'abril i per la seva disposició col-laboradora en altres funcions. Seguim comp
tant amb la teva presencia, Júlia! El relleu de la secretaria l'ha pres la Carme 
Vinaixa, a la que desitgem una satisfactoria experiencia. 



25e ANIVERSARI DE CATALUNYA A L'EVEREST 

Amb motiu d'aquesta celebració es proposa, per als muntanyencs del 
Valles, la pujada a la Mola el 28 o 29 d'agost vinent, l'un o l'altre dia 
egons conveniencia, per celebrar-ho plegats en el nostre cim més proper. 

El Centre deixara una llibreta-registre per a signatures dels partici
pants en el taulell del restaurant del monestir per als qui vulguin subscriu
re-hi. 

Marxa Infantil de Regularitat, 50e aniversari 
La comissió organitzadora es reunid el proper 6 de juliol, dimarts, a les 

9 del vespre en el local social del Centre per acabar de preveure els detalls de 
la celebració del dia 3 d'octubre. Serveixi aixó de recordatori i també d'invita
ció per a qui no va poder participar a la primera reunió. Sempre ens va bé comp
tar amb més voluntaris i suports. 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DEL MES DE MAIG 

Cinquena sortida del cicle d'excursions «Els paisatges d'en Joan» 
«Voldria donar-vos les gracies per com heu recordat al Joan. Jo no sé de

mostrar la satisfacció que he sentit i sento al veure que el Joan ha estat tan es
timat. Dintre meu hi ha una gratitud que no oblidaré mai. Moltes gracies a tots.» 

Marina Blancafort i família 



RÓNICA 
El passat 22 de maig, un petit grup de persones del Centre Excursionista 

de Castellar, va iniciar una excursió des de can Pobla a la Mola, per transpor
tar tot el material per a l'exposició fotografica dedicada al benvolgut company 
del Centre en Joan Muntada. 

Durant la pujada i mentre es feia el muntatge de l'exposició, l'ambient va 
ser ple de converses agradables i d'una gran complicitat. D'aquesta manera, tot 
va poder quedar llest per a la inauguració de l'endema. 

Cal dir que hi va haver nombrosos visitants abans de la data assenyala
da, els quals s'acostaven plens de curiositat i admiraven les históriques i me
morables fotografies cedides per la família Muntada-Blancafort. 

L'exposició, a més del to emotiu que impregna el reportatge grafic, és única 
pel fet que, segons va comentar en Joan, l'encarregat del restaurant de la Mola, 
«aquesta és la primera exposició fotografica organitzada per un centre excursio
nista aquí». Es referia a l'espai situat abans de l'entrada a l'església, ubicat a 
la part lateral de l'entrada principal. 

L'endema, diumenge, per tal de dur a terme la inauguració oficial de l'ex
posició, els excursionistes del Centre van arribar a dalt a la Mola per rutes di
verses. El dia era espl€mdid i la trobada va comptar amb gairebé cent persones. 

Primer, tots vam reunir-nos a l'exterior i durant una estona vam coinci
dir amb una colla ben nombrosa d'atletes procedents de la capital del Bages, 
del centre de fitness Cube de Manresa, que havia organitzat la seva primera 
cursa de muntanya. 

D'acord amb l'hora programada, tots els assistents van aplegar-se a !'inte
rior de l'església. L'acte d'inauguració va comenc;ar amb unes paraules del pre
sident del Centre, en Josep Maria Biosca, que va donar la benvinguda a les 
persones que omplien l'església. A continuació, va parlar en Guillem Díaz, vo
cal del grup Anar-hi Anant i organitzador de la sortida. 

Tot seguit, i responent a la petició d'en Guillem, unes quantes persones 
van anar intervenint per explicar records sobre les múltiples facetes d'en Joan. 
En Josep Maria Biosca va ressaltar-ne la infinita paciencia a l'escola de pesse
bristes, l'Albert Antonell va relatar el seu primer tres mil amb en Joan i la seva 
filla, la Marina, i parlava de la seva actitud animosa i positiva. 

Al final, abans de cantar plegats la canc;ó Vella Xiruca, la Marina Blan
cafort, esposa i gran companya d'en Joan, va donar les gracies a tothom per 
aquest homenatge tan sentit. 

Tots els qui hi vam ser recordarem el to d'afecte i amistat que va regnar 
en l'acte. 

Anar-hi Anant 

EL GRUP FAMILIAR AL MONTCAU 
El passat diumenge 9 de maig, 13 famílies aventureres, un total de 46 

persones, vam anar a trobar un tresor, el tresor de Coll d'Eres. En arribar al 
punt d'informació del Coll d'Estenalles, el nostre company Xavi ens va explicar 
com havia localitzat la carta amb part de les pistes i el mapa del tresor, pero 
que si el volíem trobar havíem de buscar la part de mapa que ens faltava i la 
resta de pistes. Molt a prop d'alla, gracies als nostres nens, vam trobar la pri
mera pista amagada sota unes pedres. La pista ens indicava que havíem de con
tinuar cap a un indret anomenat Coll d'Eres, i en un tres i no res hi vam arri
bar! No havíem vist mai anar tan rapids els nostres «peques»!!! 



Alla, noves pistes ens indicaven que havíem de baixar a la Cava Simanya. 
Abans vam parar per esmorzar i agafar forces . Pel camí de baixada ja vam anar 
trobant for<;a aigua i quan vam arribar a la cava ... baixava aigua fins i tot per 
l'entrada!!! Pero hi vam poder pujar i baixar perfectament fent una cadena de 
«papis». Vam buscar per dins la cava amb els nostres lots i hi vam trabar una 
nova pista que ens condui:a a la germana de la cava, o sigui, la Simanya petita. 
Els petits aventurers no tenien espera per trabar les pistes. La van trabar 
molt rapid i vam saber que en realitat el tresor era a Coll d'Eres! L'havíem 
tingut ben a prop, pero ens faltava saber on, exactament, i la darrera pista 
ens ho deia! I sí!!! Seguint les seves indicacions els peques la van trabar!!! 
Era un petit cofre ple de monedes d'or i plata i alguna cosa més .. . que, com 
bons companys, vam repartir entre tots. I després qui va valer va pujar al 
Montcau. Per acabar-ha d'arrodonir se'ns va lliurar un diploma d'especialista 
en la recerca de tresors. Per tant, ja estem tots graduats per anar-ne a 
buscar un altre!!! 

MENDI MARTXA 2010 1 EUSKAL SELEKZIONAK BAI!!! 
L'estiu passat vaig tenir el plaer de poder participar en una travessa molt 

particular, la 9a. edició de la mendi martxa que organitza ESAIT cada estiu i 
que durant una setmana es mou per diferents indrets d'Euskal Herria. 

Aquest any es va caminar des d'Iruña (Pamplona) fins a Bilbao en 8 etapes. 
Cada dia es feien entre 20 i 30 quilometres en funció dels desnivells i els 

enlla<;os amb els pobles on s'havia de pernoctar. Hi havia uns responsables de 
jornada quant itineraris, possibles canvis, horaris, és a dir, tot el que fa l'orga
nització diaria. 

Uns cotxes d'assist?mcia seguien el grup a qui feien suport continuament: 
beguda, menjar i tot el que feia falta. En les proximitats dels pobles s'afegia gent 
del poble i ens acompanyaven. A !'arribada propiament es feia una rebuda més 
o menys oficial amb parlaments, danses, música, jocs, esports tradicionals . 

Ens acomodavem en els pavellons municipals i es feia un sopar popular 
on s'acabava novament amb música, balls tradicionals. Els bertsolaris treien el 
seu enginy per cantar i explicar el que estava passant. 



Al matí un despertador ens feia llevar aviat, recollir i netejar el local per 
pa sar a esmorzar, que cada día servía un grup. A mi em va tocar amb els amics 
de Gernika. En funció del recorregut, de vegades dinavem dalt la muntanya, 
un entrepa, fruita ... D'altres, ben asseguts i servits pels voluntaris del poble, pels 
que passaven ens preparaven el dinar. I així els 8 dies, disfrutant dels diferents 
paisatges, dels amics, formant part d'un col1ectiu d'unes 100 persones que dei
xen, potser, les comoditats d'un bon llit, d'unes vacances vagaroses per cami
nar per terres basques, en companyia de persones arribades de diferents pobles 
del país. Molts ja es coneixien d'altres edicions i que any darrera any compar
teixen llengua, territori, il1usions sentint-se i respirant lliurement el que són: 
BASCOS. Es viu amb la complicitat de passar-ho bé, col-laborar en el que fa 
falta, participant en jocs, danses, compartint camí, xerrades, taula. El pas per 
cada poble era una festa. 

I haig de parlar evidentment dels organitzadors, ja que sabem prou bé que 
preparar, organitzar, concluir una travessa de 8 dies i per tantes persones re

quereix molta dedicació, 
esfon;, aliances i salvar 
no pocs mals de cap. L'A
sier, l'Aitor, Karmele i tot 
el grup organitzador esta
va pendent del que anava 
succeint, atents a qualse
vol contratemps que podía 
sorgir. En finalitzar la 
jornada ja s'havien avan
<;at per rebre'ns i comen
<;ar a preparar «els cam
paments» diaris. 

Begoña Basterretxea 

ESAIT (Euskal selekzioaren Aldeko Iritzi Taldea 1 Grup d'opinió a favor 
de les Seleccions Basques) és una entitat nacional, oberta, participativa basca 
que té per objectiu aconseguir l'oficialitat de les seleccions d'Euskal Herria i la 
seva participació en campionats oficials internacionals. 

Va néixer la tardor del 1995 i des de llavors intervé en tots els esdeveni
ments esportius que pot, per promocionar, divulgar els esports bascos. Fan xer
rades, seminaris, organitzen competicions, és una entitat amb un calendari molt 
complert. Entre moltes de les activitats que programen hi ha aquesta mendi
martxa (marxa de muntanya). Evidentment, i els catalans ho podem entendre 
perfectament, a l'hora de fer tramits organitzatius, hi ha quí no els ho posa mas
sa facil perque, moltes vegades utilitzant fórmules subtils, o no, els posen el que 
entenem com «pals a les rodes», encara que amb arguments i bon fer, són per
sistents, francs en la defensa dels seus signes d'identitat que els defineix com a 
poble viu i actiu. Aquest any, en celebrar-se la desena edició es repetira l'itine
rari de la primera: Sortida d'Ustaritz (Iparralde) el día 31 de juliol per finalit
zar a Trebiño el 8 d'agost. El dia 3 d'agost es dormira a Maule i l'endema hi 
haura trasllat en bus fins a Elgeta, on durant tota la jornada hi haura festa 
continuada. El dia 5 es caminara de nou fins arribar a Trebiño. 

A qui pugui interessar pot fer-ho a través de la webb www.esait.org 

... 



Uttlt< 

ESPELEOLOGIA 
· Dia 2: Avene de Coll Estret (-32m.) 

Situat al massís del Garraf, dins el terme mu
nicipal d'Olesa de Bonesvalls. La petita boca 
d'accés és a través d'una escletxa en vertical en 
una paret de pedra que dóna pas a un estret pou 
d'uns -4m, fins que arribem a una repisa on 
s'inicia el segon pou de la cavitat de -28m i que 
s'eixampla considerablement, essent totalment 
aeri. A baix de tot s'han iniciat unes excava
cions amb un nou pou. Cavitat bastant seca i 
amb poques formacions a les quals estem acostu
mats a veure. La foto correspon al segon pou de 
la cavitat. Descens realitzat per: M. Mañosa, J . 
Navarro i J. Navazo. 

• Día 9: Avene del Montcau (-16m.) Situat al massís de Sant Llorenc; 
del Munt. Deixem el cotxe a l'aparca
ment de Coll d'Estenalles, i en 5 mi
nuts arribem a l'avenc. Aquest avene 
també té una tanca com el de Castell
sapera i el de Can Pobla. L'entrada és 
en rampa i d'aquí surt l'únic pou de 
tota la cavitat fraccionat en 3 trams. 
En quan a formacions no en té prac
ticament cap. Cal destacar la gran 
quantitat d'aigua que baixava per les 
parets i feia que a dins fes més fred 
que a fora. Descens realitzat per: M. 
Mañosa i J. Navarro. 

• Día 23: Avene de la canal de la 
Revella (-18m., 65m) Situat al massís de Sant 
Llorenc; del Munt, al sector de les Pinasses. 
Deixem el cotxe davant del camí que puja a 
Roca Mur. Cavitat amb un únic pou de 7m 
molt terrós, en la base del qual i en rampa 
trobem un pas estret que ens porta a una ga
lería alta i en pendent fins arribar a la" maxi
ma fondaria. Superant un parell de ressalts 
arribem a la part superior de la sala que és la 
que concentra més formacions de la cavitat, i 
que esta molt ben conservada, suposem que el 
pou d'inici frena bastant éls curiosos. Descens 
realitzat per: M. Mañosa, J. Navarro i J. C. 
Requena. 

• Dia 29: Avene deis Talps (-24m) Situat a la zona de les Arenes per 
sobre l'avenc d'Aguilar. L'entrada és de petites dimensions que dóna pas a una 



estreta gatera descendent d'uns 3m, d'aquí baixarem 
per l'únic pou de la cavitat d'uns -16m arribant a 
una rampa de terra i pedres. La maxima fondaria 
l'assolirem a peu per aquesta rampa. Cavitat en for
ma d'escletxa que es va eixamplant a mida que ar
ribem a baix, i practicament sense formacions. La 
part final és forma de T. Volem agra'ir la col-labora
ció d'en Jordi Guillemot en la localització de l'esmen
tat avene, que ens va acompanyar fins a la boca 
d'entrada. Descens realitzat per: M. Mañosa i J. 
Navarro. 

RECORDATORI D'UN ANTIC SOCI NORD-AMERICÁ 
William G. Aylward -un nord-america de Boston- va ser durant uns 

anys soci del nostre Centre Excursionista, mentre va residir a Catalunya. Els 

El Willy era un entusiasta del piano. 
(Boston 2004) Foto: A.M. Palleja 

qui el vam tractar en conser
vero un bon record pel seu ta
ranna amable i per la flu'idesa 
com parlava, i fins i tot escri
via, el catala! Malauradament 
hem rebut la notícia de la seva 
mort, gairebé sobtada, el pas
sat estiu, als 72 anys. Sempre 
varem estar en contacte, ell 
escrivia en angles i li contesta
vem en catala. Conservava 
bons records de les excursions 
fetes a molts indrets de Cata
lunya, alguns tan emblematics 
com la Pica d'Estats, el Canigó 
o, fins i tot, l'Aneto. 

Em plau reproduir alguns fragments d'un article seu publicat fa uns anys a la 
premsa de Boston, sota el títol LA MOLA: 

«Així s'anomena una muntanya de 3.625 peus d'altitud, a unes 20 milles 
a l'oest de Barcelona, ciutat/capital de Catalunya, un govern autonom al nord
est de la Península Iberica. Es tracta del punt culminant de la serralada de Sant 
Llorenc; de Munt, situat entre el famós Montserrat (paradís dels escaladors) i 
l'alterós Montseny.>> 

«L'erosió ha actuat damunt la roca conglomerada, donant lloc a formes 
capricioses, tals com els Plecs de Llibre, el Cavall Bernat, la Castellassa, el 
Bolet, etc. Dalt del cim, una solida església romanica desafía el pas dels segles. 
En un día molt clar, a més de divisar la cadena dels Pirineus es pot veure la 
Serra de Tramuntana de l'illa de Mallorca!)) 

Traducció: J. M. Torras 

Una nova via d'escalada a Sant Llorenc del Munt i l'Obac. 
VIA: PERE CARDONA VALLS (40M. V0

) 

Fa una colla d'anys ens trobavem dalt del rabassut turó de les Nou Ca
bres fixant-nos en una línia ben natural i definida que ratllava, de forma sinuo
sa, les contundents parets del vessant nord-est dels Óbits. 



SANT LLORENc; DEL MUNT - ELS OBITS (par•t N.E.) 

VIA = [jJ[§[2[§ @gjf2@@{l]gj WbJ~~~ 
40111.11" 

1 SITUACIÓ 1 

El record d'aquella visió ens va portar, el passat 5 de juny del 2010, a 
descobrir els secrets del camí vertical intuit, una veritable troballa que ens va 
permetre d'escalar en lliure aquell mur de conglomerat des de sota i en estil 



D'esquerra a dreta: Osear Masó, Carme, Pere Cardona i Albert Masó. 
Foto: Osear Masó Gareia. 

classic. A més, vam poder constatar que la solidesa de la roca era excel-lent de 
dalt a baix, tot un esdeveniment en el nostre estimat Sant Lloren¡;:. En acabar, 
aquesta agradable escalada ens va conduir a l'encisador pla de les Pinasses. 

Durant l'ascensió se'ns va acudir de dedicar la via a en Pere Cardona Valls, 
un home entranyable amb qui hem compartit fascinants excursions pel massís 
de Sant Lloren¡;: i els seus voltants a la recerca de fonts, coves, barraques, avenes 
i arbres exemplars. Nascut a Monteada i Reixach el 29 de juny de 1931, en Pere 
va venir més tard a viure a Castellar, on gaudeix avui en dia de la proximitat 

. de la muntanya en conipanyia de la Carme, la seva emprenedora i activa esposa. 
Des de ben jove, en Pere es va sentir atret per !'escalada i actualment és 

soci del Centre Excursionista de Castellar del Valles, entitat amb la que prac
tica sobretot la seva gran passió: l'esquí de muntanya. És conegut per tots per
que forma part del fructífer grup que esta recuperant les barraques de pedra 
seca del terme d'aquesta població, i també perque ha dedicat moltes hores a la 
restauració i creació de meravelloses fonts. No cal dir que el nostre amic demos
tra sempre un mestratge, una empenta i una sensibilitat especials a l'hora de 
desenvolupar aquestes altruistes activitats. 

Per aquests motius hem volgut dedicar-li una via d'escalada en el mera
vellós indret dels Óbits, amb el desig que per molts anys en Pere vagi transme
tent la seva estimació per la naturalesa i pel nostre país a tots els que tenim la 
sort de conviure amb ell. 

Felicitats! 
Albert Osear Masó Garcia 
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