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Colom, s/n- Telefon 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, 
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,,, NÚMERO 502 ' OCTUBRE 2010 

Avene deis Ermets de Passamonte. 
Descens realitzat per M. Mañosa i J. Navarro, al juliol 



PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 

Octubre Activitat Més informació a 

3, diumenge 
7, dijous 
12, dimarts 
15, divendres 
17, diumenge 

23, dissabte 
24, diumenge 

31, diumenge 
1 de novembre 

50a Marxa Excta. Infantil de Regularitat 
Primera sessió curset de Geología al Centre 
Sortida preparatOria la d'Els Cinc Cims 
Reunió preparatOria 4t Duatló Vila de Castellar 
4a etapa de la Ruta del Tresor Catar 
6a etapa Ruta dels Castellars 
Sortida Colors de tardar: «La fageda d'en Jordro> 
Sortida practica (oberta) del curs de Geología 
Cicle Camins i racons de Sant Lloren<; i l'Obac 
Projecte Rius, Sortida a Les Arenes 
7a etapa Ruta dels Castellars 
Sortida preparatoria 2a d'Els Cinc Cims 

TENIM NOTÍCIA DE ... 

Noticiari del Centre 
Noticiari del Centre 
Grup de Muntanya 
Noticiari del Centre 
Grup de Muntanya 
Grup de Senders 
Grup Anar-hi Anant 
Grup de Natura 
Grup de Muntanya 
Grup Familiar 
Grup de Senders 
Grup de Muntanya 

Data Excursió Organitza Km 

2-3 9a Trenkakames de resistencia Grup de Muntanya La Lira 
Vendrellenca, www .gmlira.cat 81 

3 30a Marxa Passeig de la UEC de www.uecvalltenes.com, 93 841 64 50 15 
la Vall del Tenes, Lli<;a d'Arnunt 
Sortida de marxa nórdica Centre Excta. Lloret de Mar 676 886 144 16 
al Cap de Creus 
Caminada Popular d'Abrera Centre Excta. d'Abrera 630 694 787 5 

25-10 Curs Escalada en Roca, nivell 2 Club Muntanyenc Mollet, 935 939 197 

10 Travessa pirinenca: Xavier, 938 491 736, de 20 a 22h. 
Vall de Ter 2000 - Espinavell www.lacomi.org 
Caminada Popular de Sitges Centre Excta. de Sitges 938 943 959 15 
Caminada Popular de Campdevanol Grup Excta. Campdevanol972 730 231 13 

17 9e Circuit Cros 2010, La Cadira www.cluboros.org 
del Bisbe, Premia de Dalt 
47a Marxa local d'orientació i Centre Excta. Molins de Rei 
regularitat, ''La Marxeta" 936 800 229 

19 Caminada Popular per la Club Excta. Teia 609 550 414 13 
Serralada Litoral 

3) Caminada de Vilassar Centre Excta.Vilassar de Mar 657 330 408 3) 

24 Marxa Popular a peu i en BTT Centre Excta. Sant Vicen<; de Castellet 
Caminada Ripollet-Tibidabo-Ripollet Centre Excta. de Ripollet 622 530 450 ~ 

31 Marxa pel Montseny Club Excta. Sant Celoni 938 675 213 24 
Travessa de les Gavarres Colla Excta. Cassanenca 972 463 625 18 

28-29 Termini descarrega 5e Concurs de Club Muntanyenc Mollet 935 939 197 
Fotografía Digital de Muntanya 

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



ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES D'OCTUBRE 

GRUP DE MUNTANYA 
• Dia 3: Col-laboració a les tasques de control i organització de 

la 50a Marxa Excursionista Infantil de Regularitat de Castellar - Tro
feu Josep Coll. 

• Dia 12: Sortida preparatoria de la lOa edició d'Els Cinc Cims. 
Metratge i remodelació de diversos trams del trajecte. ltinerari: Castellar, el 
Ripoll, coll del Lliri, pla del Girbau, coll de Grua, la Codoleda, Sant Lloren9 del 
Munt, cova del Drac, coll d'Eres, el Montcau, canal del Llor, font del Llor, Apar
cament del Marquet (vall d'Horta). Cal preveure l'enlla9 dels vehicles per a fer 
el retorn. Sortida del local del Centre a les 7 del matí, en punt. Vocals: Joan 
Roura i Jaume Torrens, telefons: 93 714 73 05, 93 714 55 42 i 618 349 229. 

• Dia 17: Ruta del tresor catar de Montsegur i camí de Vauban. 
Quarta etapa: De Rosa (Donasa) a Formiguera (Capcir). Aquest itine
rari recorre una bona part del Donasa boscós i entra al Capcir, seguint, en gran 
part, la Via Reial o camí de Vauban. ltinerari: Rosa (974 m), castell d'Usson 
(923 m), lo Puég (1.173 m), coll de l'Estanhó (1.218 m), coll de ViEüa (1.247 m), 
coll de les Ares (1.608 m), Puigbalador (1.4 70 m), pont de la Polideta (1.440 m), 
pont de les Molines (1.425 m), Formiguera (1.500 m). Desnivells ascendents: 
815 m. Desnivells descendents: 269 m. Temps efectiu de camí: 5 hores i 
25 minuts. Distancia: 19,757 km Velocitat mitjana de l'etapa: 3.625 me
tres/hora. Cal portar esmorzar, dinar i beguda suficient per a tota 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 sortides d'aquesta ruta cal primer formalitzar 
la inscripció i disposar de la targeta de l'asseguran9a d'accident. Vocals: Joan 
Estalrich, Vicen9 Portell, Vicen9 Soto i Jaume Torrens, telefons: 93 714 73 05 i 
93 714 55 42. 

• Dia 24: Cicle de sortides Camins i racons de Sant Llorenc del 
Munt i de la serra de l'Obac (3). ltinerari: Coll d'Estenalles, la Mata, Sant 
Jaume de la Mata, font Freda, torrent de la font Freda, el roure del Parrac, pujol 
de la Mata, Sesta Forestega, la Roureda, coll de la Sabatera, la Sabatera, serra 
de la Mata, coll d'Estenalles. Sortida: a les set del matí, en punt, de l'aparca
ment de la pla9a Calissó. Despla~ament: mitjan9ant cotxes particulars. Hora 
prevista d'arribada a Castellar: a dos quarts de dues de la tarda. Hores 
efectives de camí: quatre (apr.) Vocals: Joan Roura i Jaume Torrens, tele
fons: 93 714 73 05, 93 714 55 42 i 618 349 229. 

• Dia 1 de novembre: Sortida preparatoria de la lOa edició d'Els 
Cinc Cims. Metratge i remodelació de diversos trams del trajecte. Itinerari: 
Aparcament del Marquet (vall d'Horta) , la Muntada, Sant Lloren9 Savall, coll 
del pi d'en Guardia, els Plans, Sant Sadurní de Gallifa, canal de Sant Sadurní, 
Sant Pere de Gallifa. Cal preveure l'enlla9 dels vehicles per a fer el retorn. 
Sortida del local del Centre a les 7 del matí, en punt. Vocals: Joan Roura i 
Jaume Torrens, telefons: 93 714 73 05, 93 714 55 42 i 618 349 229. 



GRUP ANAR-HI ANANT 
• Dia 3: Marxa Infantil de Regularitat. Col1aboració en les diferents 

tasques de la Marxa Infantil. 
• Dia 17: Colors de tardor: «La fageda d'en Jorda)). Sortida de tot 

el dia a les 8 hores de l'IES Castellar en cotxes particulars. Rores de camí: tres 
i mitja aproximadament. Caldra portar esmorzar i dinar; qui ho desitgi podra 
dinar en algun restaurant de la mateixa zona. Vocals: Josep M. Biosca, tele
fons 93 714 62 63, i Guillem Díaz, telefon 93 714 82 95. 

GRUP FAMILIAR 
• Dia 3: Participarem a la Marxa Infantil de Regularitat . 
• Dia 24: Projecte Rius. Tradicional sortida a Les Arenes per coneixer 

la salut del riu. Sortirem en cotxes particulars a les 9:00h de l'aparcament del 
Viena. Més informació al http://groups.google.com/group/cec_grupfamiliar 

GRUP DE SENDERS 
• Dia 17: 6a Etapa Ruta deis Castellars: Castellar de la Ribera -

Cap del Pla. Recorregut de 16 Km. Sortida de la Rotonda de les Pisci
nes a les 6,30 del matí. Itinerari: Castellar de la Ribera, Pla dels Roures, 
Solanelles, Santa Eulalia de Timoneda i Cap del Pla. Cal portar esmorzar i 
beguda suficient. El dinar es fara a l'Hostal del Cap del Pla. Cal comptar amb 
un menú de 16 euros. 

• Dia 31: 7a Etapa Ruta deis Castellars: Cap del Pla - Cal Sas
tre de Valls. Recorregut de 22 Km. Sortida de la Rotonda de les Pisci
nes a les 6,30 del matí. Itinerari: Cap del Pla, Hostal del Vent, Barranc de 
Torroella, Sant Serni del Grau, Sant Llorenr; dels Morunys, Can Feliu i Cal Sas
tre de Valls. Cal portar esmorzar, dinar i beguda suficient. 

• Dia 14 de novembre: 8a Etapa Ruta deis Castellars: Cal Sastre 
de Valls - Castellar del Riu (Espinalbet). Recorregut de 17 Km. Sortida 
de la Rotonda de les Piscines a les 6,30 del matí. Itinerari: Cal Sastre 
de Valls, El Sisquer , Rectoria de Llinars, Sant Serni de Terrers, Pla de 
Campllong (Pi de les Tres Branques) i Castellar del Riu (Espinalbet). Cal por
tar esmorzar i beguda suficient. El dinar es fara al Restaurant Els Rou
res. Cal comptar amb un menú de 20 euros. INSCRIPCIONS: El dia 8 d'oc
tubre de 21 a 22 hores al local del CEC (o trucant als telefons: 93 714 60 70 
o 93 714 86 94). 

GRUP DE NATURA 
• Dia 23, dissabte: Sortida practica del curs de Geologia. Itinerari: 

Port del Comte - Sant Llorenr; deis Morunys. Sortida: A les 7 h del matí davant 
de l'IES Castellar. Desplar;ament: En autocar, cal apuntar-se abans. Rores 
de camí: Tres i mitja aproximadament. Tornada als voltants de les 6 de la tar
da. Es podra dinar en una zona de pícnic amb graelles o en un restaurant. 
Vocals: Francesc Deu i Elvira Guardia, tel. 93 714 58 70. 

• Dia 6 de novembre, dissabte: Excursió de tardor al Matagalls. Iti
nerari: Coll del Bordoriol, coll de Sabenia, coll Pregon, Matagalls (1.696 mtes), 
coll Pregon, coll Sesportadores i Sant Marr;al. El coll de Bordoriol permet oferir 
l'ascensió més cómoda al Matagalls (Editorial Alpina). És un trajecte forestal 
dominat pel faig, d'ascensió constant, pero de bon fer, mai extenuant. Despla-



c;ament: En cotxes particulars. Sortida a les 8 del matí de l'IES Castellar. Di
nar de restaurant o de carmanyola. Si algú vol, pot anar a dinar a casa (arri
barem a Sant Marc;al a l'entorn de les 2 del migdia.) Rores de camí: Tres i mit
ja aproximadament. Desnivell 600 mts. de pujada i 600 de baixada. Recorregut: 
10 kms. Vocals: Francesc Deu i Elvira Guardia, telefon 93 714 58 70. 

NOTICIARI DEL CENTRE 

3 d 'octubre 
de 20 1 O 

Dia 3: 50a Marxa Excursionista In
fantil de Regularitat de Castellar que 
organitza el Centre amb la col-laboració de 
socis dels diversos grups que !'integren. Hi són 
invitats els que l'any 1961 varen parti
cipar a la primera rnarxa. 

Sortida dels controls per fer el recorregut 
i establir-se als diferents llocs, a les 8 del matí 
de la plac;a Major. 

CURSET DE GEOLOGIA 

A carrec del nostre consoci Joan Estalrich, (Ph. D. per la University 
of Arizona). Organitza el Grup de Natura del Centre Excursionista 
de Castellar del Valles. S'inicia el dijous día 7 d'octubre del 2010 i 
consta de tres sessions teoriques i una sortida guiada de camp al Port 
del Comte - Sant Lloren<; dels Morunys. 

CALENDAR!: Sessions teóriques, els dijous, dies 7, 14 i 21 d'octubre al 
local del Centre Excursionista de Castellar del Valles, e/ Coloro, s/n., de 20 
a 21 h . Sortida de camp: dissabte, 23 d'octubre (tot el dia). 

TEMES: Dia 7: Geología general; Dia 14 : Geornorfologia «La forma 
de les muntanyes»: Dia 21: Hidrología. 
Dissabte 23 d'octubre: Sortida priwtica al Port del Cornte-Sant 
Lloren~ deis Morunys. Lloc i hora de sortida: lES Castellar, a les 7 
del matí, amb autocar. Tornada als voltants de les 6 de la tarda. Es podra 
dinar en una zona de pícnic amb graelles o en un restaurant. 
Sortida oberta també a les persones que no participin a la part teorica. 

PREUS DEL CURSET: Socis 25 euros - No socis 35 euros (inclou les 3 
sessions teoriques i l'import de !'autocar). 

INSCRIPCIONS: Al local del CEC, els divendres de 21 a 22h. i els dime
eres de 19,30h. a 20,30h. Places limitarles. 

INFORMACIÓ: Telefons 93 714 58 70 - 93 714 62 63. 



vi1a ele.. Ca A tc.lla.ft. 

- : http://centnuo:curslonlst•.entttatsc .. tell•r.c•t 
eor ..... electrOnlc: cec:astell•r@IIINIII.com 

4t DUATLÓ DE MUNTANYA 
• Día 15 d'octubre, divendres: 

Convocatoria de reunió a les 21:30 al 
local del Centre a totes aquelles perso
nes que vulguin donar un cop de ma als 
controls del 4t Duatló de Muntanya 
Vila de Castellar. 

U na vega da més demanem la 
col ·laboració del soci, o no, de l'entitat 
per aquesta prova a la que cada vega
da s'esta agafant més afició. 

Per a qualsevol dubte truca al 
Manel Corral, telefon 609 08 35 08. 

Inscripcions: Personalment: 
Dies 17 i 18 de novembre al local del 
Centre, carrer Colom s/n. de 7 a 9 del 
vespre. Per transferencia des del día 4 
d'octubre i fins el día 18 de novembre 
al compte número 207 4-0248-84-
3192619791 de Caixa de Terrassa. 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DEL MES D'AGOST 

CATALANS AL CIM DEL MÓN 
Aquest mes d'agost hi ha hagut un aniversari molt especial, sobretot per 



nosaltres, la gent de muntanya: el dia 28 va fer 25 anys que una expedició ca
talana va assolir el cim de l'Everest, el cim més alt del món, 8.848 m. 

Per celebrar-ha, la FEEC i alguns membres de l'expedició varen organit
zar una pujada a 25 cims de tot Catalunya durant el cap de setmana del 28 i 
29 d'agost amb el nom de FES EL TEU EVEREST. 

La pujada a cada cim estava coordinada per una entitat excursionista i el 
Centre va coordinar la pujada a la Mola. No es va poder publicar res de tot aixo 
en el butlletí del mes de juliol perque tota la moguda ha estat entre finals de 
juliol i l'agost. 

El dissabte dia 28, a dos quarts de deu, ja estava la senyera penjada de 
la fa9ana del monestir de la Mola i la pin9a de marcar esperant que arribessin 
els excursionistes que es varen apuntar enviant un correu a la FEEC. El diu
menge va ser el dia que el Centre va organitzar la pujada a la Mola. Diferents 
grups van pujar per camins diversos per trabar-se tots a la porta del monestir. 
Després d'esmorzar es va llegir un escrit i a continuació es va fer una foto pel 
record, i repatírem una mica de moscatell i galetes fent una estona de tertúlia, 
tots contents de formar part dels milers de catalans que havien pujat a 
diferents cims de Catalunya i HA VlEN FET EL SEU EVEREST. 

ESPELEOLOGIA 

• Dia 2 de juliol: 
COVA GRAN DE 
LES FOGAROSES 
(120m) Situada a la 
zona de les Fogaroses 
tal com indica el seu 
prop1 nom. 

Cava bastant 
malmesa pero que en
cara conserva alguna 
formació en la galeria 
principal de la part 
baixa de la cava, i a la 
part superior després 
d'una petita grimpada, 
a ma esquerra trobem 
la galeria que conté 
més formacions i més 
ben conservades. 

Visita realitzada 
per J . Guillemot 
(S.I.S.), M. Mañosa i J. 
Navarro. 



-
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• Dia 10 de juliol: AVENC DELS ERMETS DE PASSAMONTE (-41, 
115m) Situat al terme municipal de Prat de Comte, a les estribacions dels Ports 
de Tortosa-Beseit. 

Trobem la boca al peu d'un marge natural i molt aprop del teix monumen
tal d'Engrilló. 

La primera galeria és en pendent d'uns 40° fins que al cap d'uns 36m 
arribem a l'inici del primer pou de la cavitat de menys de 20m. La sala és gran 
i molt ben decorada amb tot tipus de formacions molt ben conservades. Al final 
d'aquesta surt una altra galeria que ens porta a una altra sala molt més petita 
i en un lateral a !'esquerra trobem un col-lector que ens porta a l'inici del se
gon pou de la cavitat i també de menys de 20m, en el qual a la seva base hi 
trobem un bassal que en epoques de molta aigua vessa cap a una petita gatera 
ja impracticable. 

Descens realitzat per M. Mañosa i J. Navarro. (Fotografia de la portada) 

• Dia 19 d'agost: 
COVA DELS MURI
CECS (39Q m) Muri
cecs, és una altra for
ma de dir rat-penats. 
Situada al terme mu
nicipal de Llimiana 
(Pallars Jussa). 

Té una galeria 
d'entrada d'uns 28m 
de llarg que ens porta 
a la sala més gran de 
tota la cavitat i on ha
biten els muricecs. A 
1' extrem dret de la sala 
troberh l'accés al pis 
superwr que ens con
dueix a la sala que té 
més concrecions de 
tota la cavitat, princi
palment estalactites, 
estalagmites i colum
nes. Moltes de les esta
lactites estan retalla
des. Tornem a la sala 
principal i per un pas 
que ens obliga a aju
pir-nos una mica, ac
cedim a la part final 
de la cavitat que s'anomena el «laberint», format per gran quantitat de galeri
es sense cap tipus de formació tal com es pot veure a la foto. 

Visita realitzada per M. Mañosa i J. Navarro. 



Dia 19 
d'agost: COVA NE
GRA DE MATA-SO
LANA (225m, -23m). 
Situada al terme mu
nicipal de Llimiana 
(Pallars Jussa). Té 
una gran boca de 
24x4 de la qual s'ac
cedeix directament 
caminant per una 
rampa a la sala més 
gran de la cavitat de 
65x65x15 i -23m de 
fondaria . Aquesta 
sala té 3 vies laterals 
suspeses a mitja pa
ret. Si fem el recorre
gut de la sala d'es
querra a dreta, 
primer trobem la via 
Topi amb una escala
da de 8m 1 en 
extraplom, no gaire 
aconsellable; més en
lla trobem la via 
Marigot amb una es
calada d'uns 4'60m 
(cal dir que la paret 
esta clavada amb 
espits per poder fer la instal-lació d'accés), i per últim uns metres més enlla, 
abans la sala no comenci a girar trobem la via Fus amb una escalada de 12m. 
Cavitat amb unes quantes formacions a la sala i alguna columna. 

Visita realitzada per M. Mañosa i J. Navarro. 

VISITA D'UN TURÓ BLANC I D'UN ALTRE DE GROC 
A LA SERRA DE L'OBAC 

El dia 25 d'agost sortim ben d'hora per evitar la calor i visitar els dos 
turons de l'extrem meridional de la serra de l'Obac. Som en Josep M. Torras, el 
gos Terry i els germans Albert i Osear Masó Garcia. Aparcats a can Roure 
(Matadepera), pugem fins al collet homonim i d'alla fins al turó situat més al 
sud, anomenat de Roques Blanques per la roca calcaría blanca que el configu
ra. Una gran pedrera va rosegar el seu vessant sud i actualment l'han tapada 
i convertida en un passeig amb bancs, taules i retols descriptius de l'entorn. El 
cim no té vistes i cal anar al mirador de l'area de picnic situada dessota, orien
tat a Terrassa. 



Mentre en 
Torras ens parla de 
les calca ries del 
Muschelkalk, tor
nem al collet de can 
Roure i pugem un 
senderó costerut 
ver s . el nord-oest 
cap al turó de Sant 
Joan, arrodonit i 
curull de pins i al
zines. El cim és 
bufó, amb bona vis
ta envers la Mola i 
l'ermita de Sant 

::---

j 
J 

Joan de Matadepera. Aquí la roca és groga i discutim si és granit o són pissar
res descompostes . La bibliografia s'acosta a la primera opció, ja que segons sem
bla es tracta de diposits d'origen volcanic (riolites del Paleozoic). Baixem vers 
el nord-oest i arribem al collet de Sant Joan. Hi ha curioses roques del mateix 
origen volcanic que grimpem de gust, escoltant les anecdotes que brollen del 
vetera Torras. Després davallem per un caminet cap a ponent fins una pista 
planera que ens duu al collet de can Roure. D'alla arribem al cotxe just quan 
la calor s'imposa, satisfets per la passejada geológica que hem realitzat. 

Osear Masó Garcia 



CLINICA DENTAL,.. 

OEL CEN~E "' 

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

Rambla Josep Tarradelles 
08400 Granollers 

T elefon 938 613 404 

1M TALLER VILACLARA S. A. 

V RENAULT 

Reparació i venda de vehicles 
nous i d'ocasió 

Assegurances de vehicles i de la llar 

Passeig , 72 - Francesc Layret, 41 
Tels. 93 714 51 91 - 93 714 24 38 
Fax 93 714 86 52 - CASTELLAR DEL VALLES 

Espai del Lector Nobel 
Lllbreria, premsa i papereria 

CARRER SALA BOADELLA, 10 
CASTELLAR DEL VALLES 

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

Espal lector 

www.libreriasnobel.es l Nobel 

RESERVAT 

~'. 
PLAN~ 

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

CASTELLAR DEL VALLES 

1 

+In+ 
Castellargraf, S.L 

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

Castellar del Valles 

ESPORTS 

STOI' 
Cra. de Sentmenat, 78 

Tel. 937142874 

• 
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COPISTERIA CASTELLAR 
centre d•impressió digital 

''"'"r i'''"""'¡;;¡;;;;¡;pies ,b/n i color 

( (J :1 l ~~-~ )110 :~~,:;::~76~~~~~ í plastificacions 

.fotocopies de planols 
segel/s de goma 
targeteria 
servei ,d'impremta 

ttii/.1 H_,Y~-tli l-'11 /'~'/-'l-'/ Íl'll 1 pU~ílc GRAN roniJI'J 
u~~~-,, 12ouu r JUYUl 

¡_,¡:,~-iJ¡{L·:'l'L\_1 11~- if11~· .:: .) •:Uun 
¡_,f:;il'lzi.;i~· clz c.::¡ ilc' f-'ll1111<! 

h;llllili.:dl., ifn:::: '-' J t}(}clu 
c~Tiillu t'l''l'l íl11~· .:: L1 itz /~(1 

, 
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 


