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sEAc 

Uns a la Tossa Plana de Lles altres per camins de la costa. Tots fem el Centre! 



PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 

Setembre Activitat Més informació a 

11, dissabte 

18, dissabte 
19, diumenge 
24, divendres 

26, diumenge 

3 d'octubre 

Inauguració d'exposicions al Centre 
i lliurament de premis (Festa Major) 
Reunió preparatOria del 1r trimestre 
Excursió a les coves de Mura 
Termini recepció fotos Concurs Anual 
Reunió per preparar activitats del trimestre 
Ruta del tresor catar: Niort-Rüsa 
Excursió matinal per la Serra de l'Obac 
50a Marxa Infantil de Regularitat 

TENIM NOTÍCIA DE ... 

Grup de Fotografía 
Noticiari del Centre 
Grup Anar-hi Anant 
Grup Familiar 
Grup de Fotografía 
Grup de Muntanya 
Grup de Muntanya 
Grup Anar-hi Anant 
Noticiari del Centre 

Data Excursió Organitza Km 

3 Travessa "Ull de Ter"-Núria C. Excursionista d'Olot ceo@ceolot.cat 

5 Ascensió al Mont Valier (2838 m) Agrup. Excursionista Muntanya 
aem@aemuntanya.cat 

Excur. Puig Rodó- Centre Excta. Sant Vicenr;: de Castellet 
Santa Maria de l'Estany Telefon fixe: 93 833 10 97 

11 9:30 Cursa de Muntanya de Vic Unió Excursionista de Vic 10/20 
www.unioexcursionistavic.org 

12 Cursa de la Verema Al ella 14,5 
(Serralada Litoral) http://ceateam.blogspot.com 
Ascensió al pie de la Font Blanca Centre Excta. Sant Vicenr;: de Castellet 

Telefon fixe: 93 833 10 97 

15 I fins 15 d'octubre, Curs Unió Excta. de Matará 
d'Escalada en Roca. Dos nivells. cursescalada@gmail.com 

18-19 Excursió a Sant Feliu d'Estiula Cardada, Assoc. Excursionista 14 
Telefon fixe: 93 501 98 01 

19 Caminada Popular Centre Espeleologic Alpí Vallesa 
Vila de Monteada http://ceav.montcada.cat 
100 cims: Montfalgars, Ripolles Centre Excursionista del Penedes 

Telefon fixe: 93 817 22 41 
GR-107: Queralt-Peguera Centre Excursionista de Cat. d'Horta 16 

Telefon i fax: 93 358 37 40 
Cicle Montseny: Coll de Unió Excursionista de Cat. de Gracia 
Borduriol-Matagalls Telefon fixe: 93 285 33 65 

25-26 Ascensió al Montsent de Pallars Agrup. Excursionista Muntanya 
(2.883 m) i Montorroio (2.883 m) Telefon fixe: 93 346 96 04 

33 Caminada per rodalies de Breda Club Excursionista Breda, 606 661 624 

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



ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES DE SETEMBRE 

GRUP FAMILIAR 
• Dia 19: Excursió a les coves de Mura. Ens trobarem a les 09:00h a 

l'aparcament del Viena. Es tracta d'una sortida de tot el dia per tant cal portar 
esmorzar i dinar. Més informació al google groups: http://groups.google.es/group/ 
cec grup familiar. 

GRUP DE MUNTANYA 
• Dia 24: Reunió per a programar les activitats del Grup de 

Muntanya que es desenvoluparan en el decurs del quart trimestre d'enguany. 
Comenc;ara a les deu del vespre al local social. Oberta a tothom que vulgui par
ticipar i col-laborar. 

• Dia 26: 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 segueix la Via Reial o camí de Vauban. ltinerari: 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), base de Salvarieras, 
Rosa (974 m). Desnivells 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 metreslhora. 

Cal portar esmorzar, dinar i beguda suficient per a tata la jornada. 
Sortida: A DOS QUARTS DE SIS, 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 entre les set i les 
vuit de la tarda. Per a assistir a les sórtides d'aquesta ruta cal primer forma
litzar la inscripció i disposar de la targeta de l'asseguranc;a d'accident. Vocals: 
Joan Estalrich, Vicenc; Portell, Vicenc; Soto i Jaume Torrens, els telefons: 
93 714 73 05 i 93 714 55 42. 

És el mateix trajecte que s'havia d'afrontar el passat 18 de juliol i que 
davant de la coincidencia amb el Tour de Fran¡;:a, competició ciclista interna
cional que en aquella data barrava l'accés de l'autocar que havia d'enlla¡;:ar Niórt 
amb Rosa, varem haver de substituir a corre-cuita pel recorregut previst per a 
la cinquena etapa (Els Angles - antiga central solar Thémis). 

• Dia 3 d'octubre: CoHaboració a les tasques de control i organit
zació de la 50a Marxa Excursionista Infantil de Regularitat de Cas
tellar - Trofeu Josep Coll. 

GRUP ANAR-HI ANANT 
• Dia 18, dissabte: Reunió preparatoria del primer trimestre. A les 

20:00h en el nostre local social. Un cop acabada la reunió soparem tots junts. 
Al sopar, cadascú portara el que necessiti per sopar; el Grup es fa carrec del 
foc, les graelles, la beguda i les postres. Es pot venir a la reunió i no quedar-se 
a sopar, o no venir a la reunió i venir a sopar. 



• Día 26: La Sesta Feréstega. Excursió matinal per la Serra de l'Obac, 
per escalfar carnes després de vacances. Sort ida a les 8 del matí de l'IES Caste
llar en cotxes particulars . Rores de cami: tres i mitja aprox .. Vocals: Guillem 
Dia z i Carme Mas, 93 714 82 95 (diaz_mas@hotmail.com.) 

GRUP DE FOTOGRAFIA 
El día 1 de setembre es va acabar el termini d' entrega de les fotografíes 

del 33e Trofeu Joan Riera. El dimarts 7, a les 21,30 hores, el jurat format per 
membres del Departament de Fotografía de les Agrupacions Narcís Giralt, fa
ran el veredicte públic del concurs. El dissabte 11 a les 12 del migdia, inaugu
ració de l' exposició i lliurament dels premis als guanyadors del concurs de foto
grafía. L 'exposició restara oberta els dies de Festa Major, de 12 a 2 del 
migdia i de 6 a 8 del vespre. A més també hi haura 1' exposició dels 25 anys 
del Concurs Anual i l'exposició «El pare vist pel Joan MuntadaH. La 
primera va estar exposada a l'Espai Tolra pel Firart i la segona a dalt de La 
Mola. Qui no va poder-les veure ara tindra l'oportunitat de fer-ho. Les fotografíes 
del tercer trimestre del 25e. Concurs Anual de Fotografía hi ha temps de por
tar-les fins el dia 24. Cal recordar que aquest trimestre és del tema obligat 
«Ulleres». 

Classificació general 

Nom i cognom lr. Trim. 2n. Trim. 3r. Trim. 4t. Trim. TOTAL 
1 Anna Calsina 40 42 82 
2 Lluís Latorre 42 39 81 
3 Enrie Camellas 40 35 75 
4 Sara Ureña 37 34 71 
5 Manel Berna} 35 36 71 
6 Jaume Muntada 35 36 71 
7 Elvira Guardia 34 37 71 
8 Guillem Diaz 36 34 70 
9 Francesc Deu 36 34 70 
10 Maria Marin 34 36 70 
11 Pere Fité 35 34 69 
12 Carme Mas 31 38 69 
13 Francesc Soto 34 34 68 
14 Carles Mota 36 31 67 
15 Emi Bravo 28 39 67 
16 Carme Vidal 35 30 65 
17 David Bernal 32 33 65 
18 José Luis Malvesí 32 31 63 
19 Emilia Garcia 32 31 63 
20 Francisco Morales 27 35 62 
21 Toni Penalva 31 29 60 
22 Isabel Mach 28 32 60 
23 Angel Pastor 31 28 59 
24 Montse Mañosa 28 29 57 
25 Eduard González 30 25 55 
26 Carmen Campos 29 24 53 
27 Jordi Serra 27 24 51 

Vocalia del Grup de Fotografía del CEC 



NOTICIARI DEL CENTRE 

50a MARXA EXCURSIONISTA INFANTIL 
DE REGULARITAT DE CASTELLAR 
2H~ Trofeu Josep Coll i 8a marxa oberta a la participació d'adults 
que acompanyen els infants. 

3 d 'octubre 
de 20 1 O 

Dia 3: 50a Marxa Excursionista Infantil de Regularitat de Castellar que 
organitza el Centre amb la col ·laboració de socis dels diversos grups que !'inte
gren. Sortida del primer equip de dues persones a les 8:30 del matí de la 
Pla<;a Major. L'arribada es preveu entre les 12:00 i les 13:30 del migdia. 

Per tractar-se de tan feli<; aniversari, es donara esmorzar a tots els parti
cipants. Cal que si algú és al-lergic a qualsevol tipus d'aliment, ho recordi en 
el seu moment. 

El lliurament de premis esta previst pel 13 de novembre proper. 
Animeu els nens a participar-hi. 



EXPOSICIONS PER VEURE AL CENTRE DURANT LA FESTA MAJOR 

Exposició feta a la Mola 

El Grup de Fotografia ens informa: 
l. Concurs de fotografia Trofeu Joan Riera, a la sala petita. 2. A la sala 

gran exposarem fotos dels 25 anys del concurs anual de fotografia, sota 
el títol «Entre tots ho hem fet possible». 3. També a la sala gran, davant 
de les grades, hi haura l'exposició d'en Joan que es va poder veure a la Mola, 
titulada «El pare vist pel Joan Muntada». 

El dia 11 a les 12:00 hores es fara la inauguració de les exposicions 
i el lliurament de premis, i restara oberta durant els dies de Festa Major 
(dies 11, 12, 13) de 12:00 a 14:00 i de 18:00 a 20:00. 

ESPLAI SARGANTANA 

Fem oficial la notícia que 
hi ha hagut un relleu en la coor
dinació de l'esplai: En Josep 
Esparrach ha deixat en bones 
mans la gran tasca que es fa 
amb els infants. En Carlos 
Murcia ha pres el relleu. Enhora
bona pel compromís! www.esplaisargantana.tk 



EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DELS MESOS DE JUNY-JULIOL 

L'EXPOSICIÓ DEL JOAN A LA MOLA 
L'exposició de fotografies «El pare vist pel Joan Muntada», ha sigut tot 

un exit de visitants, possiblement l'ha vist més gent que si hagués estat expo
sada a Castellar. 

com ho fem? Després de 
donar-hi voltes al tema 
vam trobar la solució: 
l'Ajuntament ens va dei
xar uns expositors i ja us 
podeu imaginar més o 
menys l'expedició que un 
dissabte al matí va sortir 
de can Pobla portant cada 
expositor entre dues perso
nes i les fotos emmarcades 
dins de les motxilles. La 
gent que ens varem creuar 
pel camí feien comentaris 
a veure qui la deia més 
grossa: per alguns, que 

Ha sigut una expo
SlClO una mica especial, 
primer per al que signifi
cava per a tots nosaltres 
el seu autor, pero també 
pel lloc tan peculiar que 
es va triar per fer-la. 
Hem hagut que demanar 
permisos a la Diputació, 
també s'ha tingut que re
menar l'immens arxiu 
del Joan amb el que aixo 
va representar per a la 
seva filla, records i més 
records. 

Un cop solucionat 
aixo, arriba l'hora del 

portavem unes graelles, i per d'altres, que portavem uns somiers, i més coses. 
Aquesta situació es va tornar a repetir el dia que la varem desmuntar. 

El dia de la inauguració, una bona colla de familiars i amics del Joan el 
varem estar recordant una bona estona davant les seves fotografies. 

El Grup de Fotografia vol donar les gracies a totes les persones i entitats 
que d'una manera o altra ha fet possible aquest petit homenatge al Joan i us 
convida a visitar la mateixa exposició, que estara exposada durant la Festa 
Major al nostre local social. Gracies a tots per tot. Grup de Fotografia. 



EXCURSIÓ 1 SOPAR A SANT LLORENv DEL GRUP ANAR-HI ANANT 
A les sis de la tarda del dissabte 19 de juny, ens v:'trem reunir la gent de 

l'Anar-hi Anant que teníem previst fer l'excursió que fem cada any coma cloen
da de les activitats del curs, ens varem despla¡;ar en cotxes fins a Catafau, un 
paratge idil-lic, fent el comentari de la setmana: Ploura, ens mullarem? No va
rem trigar gaire a sortir de dubtes. Quari portavem encara no una hora de camí, 

la pluja va fer acte de pres€m
cia, i automaticament van co
men¡;ar a sortir, com per acte 
de magia, paraigües de tots 
colors (diuen que no és de bon 
excursionista anar a la mun
tanya amb paraigües, pero 
els anys ens han ensenyat 
que pitjor és un refredat). Un 
cap a cal Ramon, les coses es 
van comen¡;ar a veure d'una 
altra manera, ja no plovia i 

despres de sopar i d'una estona de tertúlia vam preparar les llanternes i a con
tinuar l'excursió, que encara quedava una estona de camí. La tornada a Catafau 
la varem fer per la Busqueta, sense cap problema, només havíem d'estar al cas 
de no ficar els peus als bassals que la pluja havia fet. Arribant al Parany del 
Boter, indret tan emblematic per a nosaltres, a la llum de les llanternes i men
tre menjavem unes galetes i bevíem moscatell, varem fer una sessió de «riso
terapia», gracies a les anecdotes i acudits dels presents. A dos quart de dues ar
ribarem als cotxes i entre rialles i bons desitjos ens varem acomiadar fins el 
proper curs. 



GRUP FAMILIAR A LA PLATJA 
El passat 11 de juliol el Grup Familiar va finalitzar el curs 2009-2010 fent 

un camí de ronda per coneixer els indrets per on es movien els Pirates. Engúany 
el tram escollit va ser el que ens porta de Sant Antoni de Calonge, concreta
ment des de Torre Valentina, a Platja d'Aro. El camí va recorrent diferents cales 
i platges molt recomanables i travessa també alguns túnels que van ser la eire
reta del pastís pels nens. Tot i la calor, que va ser considerable, ens ho varem 
passar molt bé. El premi a l'esfor<; va ser un bon bany i una bona ombra a Platja 
d'Aro. 

ESPELEOLOGIA 
• Dia 5 de juny: Cova 

Torta (50m) Situada en una de 
les canals sobre el Marquet de 
la Roca (Vall d'Horta). 

Cova només amb una pe
tita formació després d'un dels 
passos estrets per passar a una 
de les galeries, en les quals po
dem anar una mica incorporats. 
Cova descoberta per en Jordi 
Guillemot (S.I.S.) i convidats per 
ell per explorar les possibilitats 
de continultat la part final de 
la mateixa. 

Visita realitzada per: J. 
Guillemot, M. Mañosa, J. 
Navarro i Q. Solbas. 

Boca d'entrada 
a la Cova Torta 



• Dia 20 de juny: Avene Jordi Verdiell (-17m) Situat al terme munici
pal d'Olesa de Bonesvalls. Tornem a endinsar-nos dins aquesta petita cavitat 
per fer una altra sessió fotografica , ja que té moltes formacions exdmtriques, i 
per la nostra zona no és gaire usual. Té un pou d'entrada, d'aquí a ma esquer
ra hi ha una sala bastant gran on comencen a haver-hi formacions. Tornem a 
la base del pou d'entrada i a ma dreta tal com baixem passem per un pas es
tret i trobem les dues mini sales on hi ha més concentració d'excentriques. 

Descens realitzat per: M. Mañosa, J. Navarro i J . A. Rodríguez. 

EL CAMÍ PORTUGUES DE LA COSTA (Reportatge) 
«Ü Caminho Monacal» 

Amb aquest nom es coneix també l'itinerari que, des de la ciutat portu
guesa de Porto, mena a Santiago de Compostela. És un recorregut de quelcom 
de més de 300 quilometres, a repartir gairebé a parts iguals entre Portugal i 
Galícia, a través de poblacions costaneres (fins arribar a Redondela). Aquest 
camí, segons consta a les croniques, fou seguit l'any 1167 per l'arquebisbe de 
Canterbury, Tomas Becket; també, el 1325 ho va fer la reina (després de san
ta) Isabel de Portugal (néta del nostre rei en Jaume I); i el 1502 va anar-hi el 
rei Don Manuel I. Com podeu veure, de tradició no n'hi manca. 

L'Anna Maria -la meva dona- i jo havíem projectat de fa temps fer la part 
d'aquest camí que va per terres gallegues, fent-la coincidir amb el Xacobeo 2010. 
No en teníem cap referencia, llevat dels mapes de carreteres, ja que totes les 
guies del camí portugues passaven directament de Tui a Santiago, rumb al nord. 



l. Al costat de la Porta Santa de la Catedral de Santiago. 
2. A Praca do Obradoiro, el melic de Santiago de Compostela. 

Poc abans d'iniciar la caminada, vam saber - a través d'Internet- que els pere
grins portuguesas havien declarat oberta aquesta ruta i la corresponent senya
lització. Enguany, dones, seria el primer any de la recuperació «oficial» del 
Caminho Monacal, que en diuen ells. Per manca de més informació, ens vam 
allotjar d'hotel fins que arribarem a Redondela, on ens integrem amb la xarxa 
d'albergs del camí interior procedent de Tui i O Porriño. 

El dia 11 del passat juny, un cotxe de línia que venia d'Irun ens va reco
llir a les 3 de la matinada, a Torrelavega (Cantabria) i, després de 12 hores, ens 
desembarca a !'entrada de la ciutat de Tui, a la vora del riu Minho. La ruta no 
era previst d'iniciar-la aquí, pero aixo no desbanca que vam enfilar-nos al cim 
del turó on s'aixeca la gran Catedral perque ens segellessin les credencials acre
ditatives del nostre pas. Vam tornar avall i, pel pont internacional, vam can
viar de país (o d'Estat) i férem un tomb pel nucli antic de Valen¡;:a do Minho. 
Després, un taxi ens deixa a Caminha, punt de partida de la nostra peregrina
cw. A mitja tarda, ja ens teniu embarcats (sic) en el ferry que ens duu a l'al
tra riba del Minho, just a través de la seva espectacular desembocadura. A tall 
de torna, pugem i baixem del Monte Santa Trega (343 m) un mirador d'excep
ció de l'ocea Atlantic i tota la comarca. Als seus peus ens acullla ciutat d'A Guar
da i acabem a Santa Maria de Oia. A partir d'aquí, desglossarem les etapes in
tentant de fer-ne una mitjana d'uns 20 quilometres diaris, d'acord amb les 
nostres possibilitats físiques. Aquells que s'hi vegin amb cor, fins i tot poden fer-



ne dues dintre de la mateixa jornada. Si aquesta nova ruta de peregrinació rep 
adeptes (nosaltres no en trobarem cap), estem segurs que tindra exit com a al
ternativa a la tradicional de Tui. 

Detall de les etapes 
l. Tui -Valenr;a do Minho - (Opcional: Santa Trega) 

Caminha - A Guarda - Santa Maria de Oía ... 
2. Santa Maria de Oía - Baiona .... 
3. Baiona - Nigran - Vigo ... . . . 
4. Vigo - Redondela (enllar; Tui) .... 
5. Redondela - Pontevedra ... . . . 
6. Pontevedra - Caldas de Reís . . . . 
7. Caldas de Reís - Pontecesures - Padrón .... 
8. Padrón - Escravitude - Santiago de Compostela. 

ULTREIA! 

24 Km 
19 Km 
19 Km 
18 Km 
20 Km 
24 Km 
18 Km 
23 Km 

Total = 165 Km 

Josep M. Torras, fotografies Anna Palleja 

«ELS PAISATGES D'EN JOAN», 
ÚLTIMA SORTIDA DE CENTRE A LA TOSSA PLANA DE LLES 

Al cim de la Tossa Plana 

El passat 4 de juliol, de camí cap a la Cerdanya, no esperavem poder-la 
fer, perque plovia a dojo, pero un cop al refugi de Cap de Rec, després d'esmor
zar per fer temps, es va obrir el cel i vam poder celebrar amb exit la darrera 
sortida en memoria d'en Joan Muntada. La fotografía de la portada és prou 
eloqüent. 



JA EN SÓN 50 (Breu record historie de la Marxa Infantil) 
El nostre Centre ha fet arribar la Marxa Infantil, sense interrupció, a la 

fita del mig segle, i amb bona salut per continuar ben viva. La comissió orga
nitzadora actual ha preparat i portara a cap iniciatives per commemorar l'efe
merides. Entre elles la de repetir enguany íntegrament l'itinerari de la prime
ra i convidar a fer-ho als participants de llavors, nois i noies, avui pares i mares 
i adhuc alguns avis, que vulguin unir-s'hi. 

Quant de temps! Més de mitja vida des que la SEAC es planteja d'orga
nitzar una Marxa Infantil. Aleshores, en l'excursionisme catala es vivía feia 
anys un gran moviment de marxes per muntanya, de regularitat, d'orientació, 
nocturnes, Atzimuts i altres, i els excursionistes castellarencs hi aportavem bo
nes representacions, obtenint meritories classificacions i trofeus. L'entitat tenia 
ja deu anys, forc;a associats i un cert potencial organitzatiu, pero no pas prou 
per fer-nos carrec de l'anual Marxa de Regularitat de Catalunya, com feien les 
entitats grans. Sí, pero, per crear una prova d'abast local per donar a coneixer 
la muntanya als infants. En aquell moment ja havien sorgit algunes marxes 
infantils que ens varen servir de model i ens varem llanc;ar a fer-ho . 

Cal dir que la resposta 
dels socis a col ·laborar fou 
molt bona des del comenc;a
ment i l'acollida del poble 
també. Les participacions, 
modestes pero entusiastiques 
de pares i mainada, com tam
bé d'entitats i comerc;os a 
l'hora dels premis. 

Aleshores, les marxes 
es pensaven per ensenyar a 
caminar per la muntanya 
amb pas i esforc; regular , 
adaptant les aptituds a les 
característiques de cada tra
vessa, recorregut i camí. Tan
mateix, uns dies abans de la 
prova es lliurava un grafic 
de calcul perque els partici
pants estudiessin les mitja

nes en els diversos trams entre controls. Tot pensat en clau didactica, que des
prés hem vist com ha anat evolucionant i adaptant-se als nous temps durant 
aquest llarg recorregut. Cree que aquesta capacitat d'adaptació constant ha estat 
un factor forc;a determinant per a la pervivencia de la prova. 

És bo i molt bonic que activitats com aquesta continui:n millorant any rere 
any amb visió progressista. El Centre Excursionista de Castellar, després de la 
Marxa Infantil, ha estat capac; d'instituir altres activitats com el Pessebre de la 
Castellassa, els Cinc Cims, la Ruta de les Ermites i altres que s'han consolidat, 
a part de cicles com el del Montseny, Camins Ramaders, Ruta dels Catars i 
senderisme, que han situat la nostra entitat en un bon lloc dins l'excursionis
me catala i, en l'ambit local, ha esdevingut una agrupació de prestigi. 



Si aixo és així, ha estat perque des d'aquell modest inici el nostre CEC 
ha tingut uns equips de gent altruista, preparada i eficient, que estima la mun
tanya i desitja transmetre aquest valor tant coro el de la solidaritat, indispen
sable per organitzar activitats col1ectives obertes a tothom, sense cap més in
teres que la íntima satisfacció de veure complaguts els participants, coro 
l'acompliment d'un deure. 

En voleu millor mostra que la commemoració d'aquest aniversari? 

Albert Antonell Ribatallada 

COMIAT A UNA GRAN PERSONA 
Així de senzill és posar un adjectiu just i definidor a la persona de Josep 

Arderius Casanovas, recentment traspassat. Difícilment trobaríem algú del nos
tre poble que no estés d'acord en reconeixer les virtuts ciutadanes d'aquest 
castellarenc exemplar i inoblidable. 

Ja des de la seva joventut, Castellar s'ha beneficiat del bon fer d'aquest 
home íntegre i lúcid. Es pot dir que sempre va col·laborar en iniciatives, orga

nitzacions i entitats, assumint diverses 
tasques i responsabilitats, amb intel
ligent i noble dedicació, tant en el 
camp de la parroquia, de la publicació 
Forja, coro de l'Obra Social Benefica i 
altres agrupacions. També, recuperada 
la normalitat democratica, en el camp 
polític, de regidor primer i elegit alcal
de en substitució de Miquel Pont, 
quan el sobtat decés. 

L'estela deixada en la seva tra
jectoria no s'esborrara facilment. Vaig 
tenir la sort de treballar al seu costat 
en diferents períodes, traient constant 
profit del seu generós mestratge, amis
tat i companyerisme. La seva conver
sa, un plaer, un exercici de cordial 
humanisme. A més a més, en el tracte 
ame i distes hi afegia uns toes d'humor 
del bo molt personals. 

Es feu soci de la SEAC el gener 
de 1972 i més endavant entra a la Jun

ta assumint el carrec de Secretari fins el juliol de 1981. Les actes de les assem
blees d'aquells anys, redactarles i escrites per ell a ma en el llibre, són mostra 
del rigor i la bona feina. Sempre estava disposat a donar la seva opinió, punt 
de vista o encertat consell en qualsevol consulta que fos avinent per a la bona 
marxa de la nostra volguda entitat. 

Et trobarem a faltar, Josep. Sera, pero, més fort el teu grat record que 
ens acompanyara per sempre. 

Albert Antonell Ribatallada 



50a MARXA EXCURSIONISTA 
INFANTIL DE REGULARITAT 

ITINERARI 
Pla9a Major, font del Cosidor, can Padró, font del Gurri , el Puig de 
la Creu, fonts Altes, era d'en Petasques i pla9a Major. Recorregut 
matinal d'uns 8 quilometres. 
PARTICIPANTS 
Parelles formades per infants de 7 a 13 anys -nascuts del 1997 al 
o parelles formades per un infant acompanyat per una persona adulta. 
INSCRIPCIONS 
Al local del Centre Excursionista, carrer Colom s/n (Ateneu), els dies 
28, 29 i 30 de setembre -de dimarts a dijous- de 6 a 8 de la tarda 

AVÍS SANITARI-DIETETIC: Aquest any, de manera excepcional , 
celebrant el 50e aniversari de la Primera Marxa Infantil, 
es donara esmorzar als participants al Puig de la Creu. 
Preguem que en el moment de la inscripció ens informeu 
si algú pateix alguna aHergia al menjar o és celíac. 

DRETS D'INSCRIPCIÓ 
Socis del Centre: 4€ per persona 
No socis: 6 € per persona. lnclou l'asseguran9a d'accidents. 
SORTIDA 
Pla9a Major. El primer equip sortira a les 8.30 del matí. 
ARRIBADA 
Pla9a Major, a partir de les 12.00 fins les 13.30 del migdia. 
ZONA DE JOCS 
Estara situada a la pla9a era d'en Petasques. 
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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 
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