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Grup de Natura amb Montserrat al fons, emergint de la boira. 

Premi del tema Muntanya, d'Enric Comellas 



PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 
Mar~ Activitat Més informació a 

4 Termini inscripcions I etapa ruta l'Alt Bergueda i Cardener Grup de Muntanya 
6 Sortida als Aiguamolls de !'Emparda, reservar autocar Grup de Natura 
13 Itineraris per l'Alt Bergueda i Cardener - Primera etapa Grup de Muntanya 
18 Reunió per a programar les activitats del segon trimestre Grup de Muntanya 
20 Camins i racons Sant Lloren~ del Munt i Serra de l'Obac (5) Grup de Muntanya 

El Dolmen del Trullas, matinal circular de 13 km. Grup Anar-hi Anant 
Sortida al pare natural del Garraf Grup de Senders 

25 Termini inscripcions II etapa ruta l'Alt Bergueda i Cardener Grup de Muntanya 
26 Termini fotografíes primer trimestre: tema LLIURE. Grup de Fotografia 
27 Excursió a la cova Cort Fosca de Mata-rodana Grup Familiar 
3 abril Itineraris per l'Alt Bergueda i Cardener - Segona etapa Grup de Muntanya 

Castellar del Riu-Guardiola Bergueda (Ruta deis Castellar's) Grup de Senders 
10 Prova resistencia per muntanya Els Cinc Cims (lOa edició) Grup de Muntanya 

TENIM NOTÍCIA DE ... 
Data Excursió Organitza Km 

5 GR-2 lladó-Besalú Centre Excta.Ripollet 622 530 450 22,1 

El Clascar Ruta circular Unió Excta.Catalunya de Mataró 
per Riells del Fai 93 79614 30 

6 Circuit de, Raquetes de Neu Esport Esquí Club Valls d'Áneu 
a Valls d'Aneu 

Excursió Alta Garrotxa Unió Excta.Barcelona de Camella 
93 377 94 52 ueccomella@hotmail.com 10-20 

l Oa Caminada Popular de l'Urgell Agrup. Excta l'Urgell 657 470 789 al 
4a Marxa d'Orientació Unió Excta.Catalunya Prat de llobregat 

696 781 953 secretaria@uecprat.com 15 

Camí Moliner bicicleta muntanya Matadepera, www.bttesport.com 

13 Cim, Ermites i Cingleres: Els Club Excta. Pirenaic 93 302 42 39 9.5 
gorgs del torrent d'Estiula (Ripolles) 

21a Ronda per Masies de Polinya Centre Excta. Polinya 93 713 30 26 

Travessa Banyoles-Olot Centre Excta. Banyoles 972 58 52 12 

4a Marxa Popular Cim-i-Tombada Centre Excta. Tossa 972 34 10 72 17 

12a Marxa Castells de la Segarra Centre Excta.de la Segarra 696 343 312 51 

Curso de Meteorología de Montaña, Centro Kerala, Becerril de la Sierra 
de 10:30 a 16:00 (50 euros) (Madrid) 636 856 195 

al Circuit Raquetes de Neu La Molina Centre Excta. del Penedes 93 817 22 41 

2a Caminada Resistencia UEC Olesa Unió Excta Catalunya d'Olesa Montserrat 
93 777 79 93 uec@uecolesam.org 48.4 

La Caminada de Caldes de Montbui Club Centre Excta. Caldes de Montbui 
649 337 136 arnicsdelsender@gmail.com 



14a Marxa Pop. Martorell de Selva Grup Excta.Amics de l'Esport 636 722 843 12 
20a Carrrinada de Primavera Club Excta.Sant Vicen<; 689 781 491 13 
53a Marxa d'Orientació per descripció Agrup.Excta.La Talaia 93 893 12 57 

'lJ 2a Marxa Pop. Plans Vall del Corb Centre Excta. CIM Bellpuig 973 33 71 49 
Circuit de Raquetes Neu a Ulldeter Club Exp. Muntanya Vall de Camprodon 
37a Marxa d'Orientació i Regularitat Club Centre Excta. Avinyó 660 886 372 12.5 
30a Marxa de Regularitat Infantil Club Centre Excta.Avinyó 660 886 372 18 

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

ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES DE MARC 

GRUP DE MUNTANYA 
• Dia 4: Finalitza el termini per a tramitar les inscripcions a la pri

mera etapa de la ruta per l'Alt Bergueda i Cardener. 
• Dia 13: ltineraris per l'Alt Bergueda i Cardener - Primera eta

pa. De Borreda a Sant Quirze de Pedret, passant pel collet de l'Estissora, 
santuari de la Quar (1.054 m), coll de la Creu de Jovell, cal Moliner, monestir 
de Sant Pere de la Portella, Corrubies, Creu de Mascará i Santaugínia. Desni
vells: Ascendents, 745 m. Descendents: 1.045 m. Temps efectiu de camí: 
6 hores i 8 minuts. Distancia: 18,974 km Velocitat mitjana de l'etapa: 
3.094 metres/hora. Cal portar esmorzar, dinar i beguda suficient per a tota la 
jornada. Sortida: a dos quarts de set del matí, 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 previst poder·la 
fer 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, Jesús Gómez, Vicen<; Portell, Joan Roura, 
Vicen<; Soto i Jaume Torrens. (telefons: 93 714 73 05, 93 714 55 42 i 61 834 92 29). 

• Dia 18: Reunió per a programar les activitats del Grup de 
Muntanya, que es desenvoluparan en el decurs del segon trimestre de l'any 
2011. Comen<;ara a dos quarts de deu del vespre al local social. Oberta a tot
hom que vulgui participar i col-laborar. 

• Dia 20: Cicle de sortides Camins i racons de Sant Llorenc del 
Munt i de la serra de l'Obac (5). ltinerari: El Puig de la Balma, coll de 
la Creueta, Codol Llarg, Santa Creu de Palou, el Farell, les Guileres, Puigdoure, 
coll de la Creu dels Alls, sot de l'Infern, collet Roig, el Puig de la Balma. Sor
tida: a les 7 del matí, en punt, de l'aparcament de la pla<;a Calissó. Desplaca
ment: amb vehicles particulars. Hora prevista d'arribada a Castellar: a dos 
quarts de dues de la tarda. Hores efectives de camí: 4 (apr.) Vocals: Joan 
Roura i Jaume Torrens, telefons: 93 714 55 42 i 61 834 92 29. 

• Dia 25: Reunió preparatoria de controls i col·laboradors a la 
organització de la X prova de resistencia per muntanya Els Cinc 
Cims. Es celebrara al local del Centre, a dos quarts de deu del vespre. Oberta 
a totes les persones que vulguin participar. 

• Dia 25: Finalitza el termini per a tramitar les inscripcions a la 
segona etapa de la ruta per l'Alt Bergueda i Cardener. Possibilitat de 



dinar a l'hostal de Sant Roma de la Clusa. Cal fer la pertinent reserva de plá
r;a amb antelació. 

• Dia 3 d'abril: Itineraris per l'Alt Bergueda i Cardener - Segona 
etapa. De La Pobla de Lillet a Castell de l'Areny, passant pel monestir 
de Santa Maria de Lillet, Sant Miquel de Lillet, castell de Lillet, xalet del 
Catllaras, mirador del Roe de la Lluna, el Joc de Pilota, pla del Catllaras, coll 
del pla de l'Orri (1.695 m), el pla de l'Orri, Sant Roma de la Clusa i les Pilones. 
Desnivells: Ascendents, 1.003 m. Descendents: 840 m. Temps efectiu de 
camí: 5 hores. Distancia: 16,611 km Velocitat mitjana de l'etapa: 3.322 
metreslhora. Cal portar esmorzar, dinar (?) i beguda suficient per a tata la jor
nada. Possibilitat de dinar a l'hostal de Sant Roma de la Clusa. Cal 
fer la pertinent reserva de plar;a amb antelació. Sortida: a dos quarts de set 
del matí, en punt, de la rotonda de la ronda de Llevant, enfront de la pisci
na coberta. El retorn a Castellar es fara també en autocar i l'hora d'arribada a 
la nostra vila esta previst poder-la fer entre les set i les vuit de la tarda. Per a 
assistir a les sortides d'aquesta ruta cal primer formalitzar la inscripció i dispo
sar de la targeta de l'asseguranr;a d'accident. Vocals: Joan Estalrich, Jesús 
Gómez, Vicenr; Portell, Joan Roura, Vicenr; Soto i Jaume Torrens (telefons: 
93 714 73 05, 93 714 55 42 i 61 834 92 29). 

• Dia 10 d'abril: CoHaboració a les tasques d'organització i con
trol de la prova de resistencia per muntanya Els Cinc Cims (desena 
edició). Es pot aconseguir amplia i detallada informació consultant el progra
ma de ma que trobareu indos en aquest butlletí. 

GRUP ANAR-HI ANANT 
• Dia 6: Els Aiguamolls de l'Emporda, excursió conjunta amb el Grup 

de Natura. És una sortida de tot el dia, en autocar. Cal fer reserva. 
Vocals: Elvira Guardia i Francesc Deu, Tel. 93 714 58 70. 

• Dia 20: El Dolmen del Trullas. Excursió matinal i circular d'uns 13 
km aprox. Sortida en cotxes particulars a les 8 hores de l'IES Castellar. Rores 
de camí: tres i mitja aproximadament. Vocals: Francesc Deu i Elvira Guardia, 
Tel. 93 714 58 70. 

GRUP FAMILIAR 
• Dia 27: Excursió a la cova Cort Fosca de Mata-rodona on farem 

un petit «tast d'espéleo». Aquesta cava esta passant per la Font de la Pala cap 
a !'Hospital de Sang. Ens trobarem com sempre a les 9:00h a l'aparcament del 
Viena. Sortida matinal. Cal portar esmorzar, aigua i lot (necessaria) . Més 
informació a: http://groups.google.com/group/cec_grupfamiliar 

GRUP DE SENDERS 
• Dia 20: Sortida al pare natural del Garraf. A determinar recorre

gut i horaris. Vocals: Carme Lleixa, 93 714 86 94 i Begoña Basterretxea, 
93 717 33 48. 

CONTINUACIÓ DE LA RUTA DELS CASTELLAR'S 
• Dia 3 d'abril: Castellar del Riu - Guardiola de Bergueda 
• Dia 17 d'abril: Guardiola de Bergueda - Castellar de N'huc. 
Vocal: Ramon Falcó. Inscripcions: Truqueu al Ramon, 93 714 60 70. El 

proper divendres día 25 de mar9 estarem al Centre a partir de les 21h. 



GRUP DE NATURA 
• Dia 4, divendres: Xerrada: «<ntroducció al món deis ocells». Lloc: 

Local del Centre Excursionista a les 20 h. Conferenciants: Montserrat i Josep. 
• Dia 6: Sortida als Aiguamolls de l'Emporda. Itinerari: Pels aguaits 

del Pare. Sortida: A les 7,30 h. del matí davant de l'IES Castellar. Desplac;a
ment: En autocar, places limitades. Reserva i preus autocar: Per telefon o a 
la secretaria del CEC. Socis adults: 15 euros. Socis infantils fins a 12 anys: 8 
euros. No socis adults: 20 euros. No socis infantils fins a 12 anys: 12 euros. 
Vocals: Elvira Guardia i Francesc Deu. Tel. 93 714 58 70. 

• Dissabte 9 d'abril - Pare de les olors. Itinerari: Riells del Fai, camí 
roma a Sant Miquel del Fai, i visita al Pare de les Olors amb classe practica i 
degustacions (dinar de carmanyola). Visita amb degustacions: 5 euros. Sortida: 
A les 8 h . del matí davant de l'IES Castellar. Desplac;ament: En cotxes particu
lars. Rores de camí: Tres i mitja aproximadament. Vocals: Ramon i Fina, Tel. 
93 714 21 78. 

ESPLAI SARGANTANA 
Bon mes de mar<;, castellarencs i caste-

llarenques!!! ~ 
Com va anar ,¡, principio del m"??? ~ 

Siii ... no us poseu vermells ara!!! A les sar- t_ ' .·'~ 
gantanes ens van arribar un munt de cartes .

7 
_ 

d'amor i de Save the Sarguis. Moltes gracies! \ •• 
Com podeu veure, encara estem •.,,,• 

encostipades perque no tenim on dormir. Ens han dit queja per a finals de mes 
ens donaran un refugi on fer esplai i guardar tresors. De moment hem anat a 
mirar mobles (jujujuju!!!) Em vist un armari per a penjar cues super graciós!! 

Com molts de vosaltres sabreu, a l'esplai tenim una bona colla de pirates, 
i l'altre dia ens van donar la localització d'un tresor, que va resultar que esta
va amagat a Togores!!! Hi havia un bon grapat de monedes d'or! Sí, sí, d'or, d'or 
del bo, i tan bo!! Era de xocolata, l'or! 

I sabeu que? Aquest any farem, també, colonies de primavera!! Coincidint 
amb setmana santa, l'Esplai Sargantana marxa uns dies de convivencies, pero 
aixo ja ho sabeu, no? Com que no? I, dones, perque no vau anar a l'esplai? Per
que no esteu apuntats?? Ai mare meva ... quines poques ganes de passar-vos-ho 
bé teniu!! 

Dones, apa, fins aquí la carteta dels sargantanus i sargantanes d'aquest 
mes. Ja sabeu on trabar-nos, de moment a la Ludoteca, de 4.30 a 7.30 des dels 
5 als 12 anys, i pels més grans de 7.30 a 9.30, tots els dissabtes!!! 

I esteu ben atents, perque potser, el mes que ve, aquesta carta ja us arri
ba des del nou local de l'esplai! 

GRUP DE FOTOGRAFIA 
El passat 4 de febrer es van reunir membres del departament de fotografía 

de les Agrupacions Narcís Giralt per tal de constituir-se com a jurat i emetre 
veredicte públic del 5e. Concurs de fotografía digital, DigiCEC. El resultat va 
ser el següent: 

TEMA LLIURE. Van participar 20 col1eccions 
Millar col1ecció: títol «Pinzells», autor Pere Fité 
Primer premi: títol «Llum», autora Carme Vidal 

Íll 



Foto l. guanyador tema lliure, autora Carme Vida! 

Foto 2. Guanyador col·lecció tema lliure, autor Pere Fité 

Segon premi: títol «Ücell», autor Enrie Comellas 
Tercer premi: títol «Bufant», autor Manel Bernal. 

TEMA MUNTANYA. Van participar 18 col-leccions 
Millor col-lecció: títol: «Muntanya», autor Enrie Comellas 
Primer premi: títol «Il-lusió», autora Esther Valero 
Segon premi: títol «Vall d'horta», autor Francesc Deu 
Tercer premi: títol «Ja m'hen vaig», autora Montse Mañosa. 

Un cop acabat el veredicte del concurs DigiCEC, una bona colla d'amics 
a la fotografia vam anar a sopar al restaurant La Avenida on vam passar una 



Foto 3. Guanyador tema muntanya, autora Esther Valero 
Foto 4. Guanyador col·lecció tema muntanya 

autor Enrie Comellas (Portada) 

bona estona. L'endema a la tarda va comenc;:ar la festa dels fotografs, primer 
amb la projecció dels paisatges preferits dels fotografs. Fins a 14 col1eccions es 
van presentar, gairebé un centenar de fotos de llocs, indrets i moments ben di
ferents i ben bonics. Després es va fer !'entrega de premis del concurs Digicec, 
trimestres, saló de muntanya i concurs anual. 

L'Auca del Muntanyenc Fotógraf 
El Grup de Fotografía, ja té la seva Auca, amb un text que el Pepet Pou, 

va escriure l'any 1989 i que uns quants més tard el Jaume Muntada ha donat 
vida. Són uns dibuixos molt encertats i divertits tal i com és el text del Pepet. 

L'Auca es va presentar el dia de !'entrega de premis del 25e. concurs 
anual, acte durant el qual al Jaume se li va lliurar un Auca per donar-li les 
gracies pel seu treball. També es va fer entrega al Guillem Díaz d'una placa 
especial per portar participant els 25 anys del concurs anual; va ser un premi 
a la «constancia». 

Volem donar les gracies al Pepet, al Jaume i a tates aquelles persones 
que d'una manera o una altra ja sigui participant, organitzant o donant el seu 
suport han fet possible arribar a celebrar els 25 anys del concurs anual de 
fotografía en color. Us encoratgem per continuar amb el concurs i d'aquí a 25 
anys més podrem celebrar el 50e. aniversari, perque entre tots ho hem fet i 
ho farem possible. 



Classificació general del 25e. Concurs Anual 
La graella de puntuació sortira en el proper butlletí per dificultats tecni-

ques. 

El proper 26 de m are; s 'acaba el termini per presentar les fotografíes del 
primer trimestre del 26e. Concurs anual del 2011, tema LLIURE. 

NOTICIARI DEL CENTRE 

L'ASSEMBLEA DE SOCIS 
L'assemblea anual socis del dia 11 de febrer es va realitzar sense contra

temps comptant amb la presencia de trenta-dos socis, i es va desenvolupar se
guint l'ordre del dia establert, deixant aprovats l'acta anterior, l'estat de comp
tes de l'any passat i el pressupost per al present, i arribant a l'acord de congelar 
les quotes del 2012 al nivell actual. Es va demanar més intents per aconseguir 
alguna subvenció de la FEEC i es va admetre la proposta de fer un petit canvi 
al logo del Centre, que s'estudiara. 

SOCIS, ESTEU AL CORRENT DE PAGAMENT DE LA QUOTA? 
El representant de l'administració del Centre va exposar el problema d'un 

bon nombre de quotes impagades. Us preguem un cop més que tingueu cura de 
ser previsors per evitar-nos despeses bancaries i, potser, la sorpresa de no comp
tar ja com a socis. 

Si us voleu donar de baixa del Centre o bé heu canviat el compte o }'ofi
cina bancaria - ara que aquests negocis s'estan reajustant- , informeu-nos el 
més aviat possible i ens evitarem disgustos. Us recordem que si no ha estat 
possible cobrar la quota de soci i no diueu res, se us donara de baixa de socis. 
Si us plau: Comproveu que esteu al corrent de pagament revisant els 
comptes de gener. Gracies a tothom per endavant. 

XXI TRAVESSA CASTELLAR- MONTSERRAT 
· Dia 17 d'abril. Sera la 21a edició de la travessa de Castellar a Montser

rat per camins de muntanya, 33 Kms. 
Comenc;ara, com cada any, a la plac;a Major a les 6 del matí. L'esmorzar 

es fara a la Casa 
Nova de l'Obac 
amb el que cadascú 
porti. A l'arribar al 
Monestir hi ha pre
vist que un mem
bre del Centre doni 
la benvinguda amb 
un petit avitualla
ment (beguda i 
menudalles). La 
tornada a Castellar 
s'efectuara amb au
tocar a partir de 
les 3 de la tarda. 
Inscripcions: del 28 



de mar<; al 9 d'abril a la botiga d'esport STOP a la carretera de Sentmenat, 78 
o al local del Centre carrer Colom, s/n., els dimecres de 7 a 9 o els divendres de 
9 a dos quarts d'11. A partir del 18 de marc; només al local del Centre a les 
hores i dies indicats. Per més informació podeu trucar als telefons: 93 714 28 74 
o 93 714 73 05. 

A PROPÓSIT DE L'EDICIÓ DEL BUTLLETÍ MENSUAL 
No cal dir que tots els que treballem pel butlletí del Centre enviant in

formacions o col ·laboracions i elaborant-lo, siguin socis, caps de grup, membres 
de la Junta, l'encarregat de l'edició i qui la publica a la web, el personal de la 
impremta i els socis que preparen la distribució des del Centre i qui el repar
teix mensualment, tots ells es responsabilitzen de la tasca que fan. 

És molta la feina que fem entre tots, i per molt que ens hi esforcem, sem
pre hi té cabuda l'error huma, i també, com ha estat el cas, la interpretació 
personal que, en el moment de la composició i paginació final del butlletí, pot 
influir en que el resultat final. Per més que volem, de vegades no sabem ben 
bé l'espai que ocupara el contingut quan el portem a impremta, i qui de veritat 
fa l'esforc; per donar la millor presentació, correcció final dels textos i situació 
de les imatges és el personal d'alla. 

Aquest aclariment pretén que es comprengui que no és facil satisfer les 
prioritats, interessos o gustos de tots els socis que hi aporteu material. Gracies 
per la vostra tasca. Per la meva part, procuraré evitar errors en la mida que 
em sigui possible. 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DEL MES DE GENER 

Josep Manel 

LA COLLA DEL GRUP DE NATURA AMB MONTSERRAT AL FONS 
EMERGINT D'UN MAR DE BOIRA 

El dissabte día 15 
de gener, el Grup de 
Natura amb l'excusa 
d'anar a la recerca de la 
guineu de la Serra de 
l'Obac, vam fer un itine
rari ple d'atractiu. Dei
xem els cotxes a l'aparca
ment de l'Alzina del 
Salari i pujant pels Gra
ons de Mura, arribem al 
coll de Boix des d'on es 
veía una esplendida vis
ta de Montserrat emer
gint d'un mar de boira. 

Des del coll ens acostem a veure la monumental Alzina del Vent o Alzina Bo
nica. Seguim cap a l coll i la cova de la Cort Fosca per arribar a !'Hospital de 
Sang (on hi havia alguns pessebres) allí esmorzarem tot esperant pacientment 
a la guineu, que no va voler apareixer. 



Passant per la Cova del Racó Gran, anem cap al coll de l'Espluga, el curiós 
Quarto de Reixa, la Porquerisa, tot seguint un sender d'amplia panoramica sobre 
Montserrat, el Paller de tot l'Any, Castellsapera ... fins a la fresca i concorregu
da Font de la Pola i el coll de Tres Creus (aquí admirarem un treballat pesse
bre dins d'una caixa transparent). I per últim baixem fins a l'Alzina del Salari 
abans d'anar cap a casa pensant que un altre dia sera. (Fotografia del grup a 
la portada) 

PEL MONTCAU I LA COVA SIMANYA 
En Jordi i jo varem 

anar a fer un vol pel 
Montcau i la cova Simanya. 
Quan vam arribar al Coll 
d'Estenalles varem tenir la 
primera sorpresa: Al costat 
de l'edifici del pare n'han 
construit un altre que, com 
s'acostuma afer últimament, 
no té res a veure amb el seu 
entorn. Dalt del Montcau, 
unes vistes magnífiques, el 
dia era molt net. Varem visi
tar els pessebres que alguns 
amants de la tradició havien 
pujat fins el cim, pero malau

radament també hi havien pujat els mal anomenants «excursionistes)) que, quan 
veuen alguna cosa, es diverteixen fent-la malbé: en un dels pessebres ja falta
ven figures. Llastima que la gent no sapiga valorar la feina feta per altres per
sones! Després de gaudir de les vistes, varem baixar cap a la cava Simanya, com 
sempre espectacular, malgrat que també ha estat visitada per als mal 11excur
sionistes11: parets pintades i brutícia per alguns racons. Varem entrar i ens va
rem trobar un Pessebre molt original, fins i tot tenia la seva propia il-luminació. 
Després de fotografiar la cava des de tots els angles possibles, quan ja sortíem, 
quina va ser la nostra sorpresa al trabar un altre pessebre i sembla ser que 
aquest no els va agradar, dones, estava totalment destroc;at, quina llastima! 
Vivim en un món al que acostumem a dir civilitzat, quan en realitat hauríem 
de dir incivilitzat, pero no ens posem tan dramatics. Per sort encara hi ha gent 
de bona pasta i l'any que ve segur que tornarem a trabar pessebres pels racons 
de les nostres muntanyes, encara que hi hagi uns quants mal anomenats 11ex
cursionistes11. 

Guille m 

EL CAMINAR DEL GRUP FAMILIAR 
No hem estat de sort i el Grup Familiar no hem pogut dur a terme la 

sortida que teníem programada a Tuixent per falta de neu a les pistes. L'hem 
hagut d'ajornar dues vegades, No obstant aixo no ens hem quedat a casa! 

El passat diumenge 30 de gener vam seguir el pla B i vam pujar a la Mola 
des de la urbanització de Matadepera, seguint el Camí dels Monjas. El dia va 
ser fred, pero va valdre la pena, dones, el cim ens reservava una agradable sor
presa que va entusiasmar als nens ... Hi havia neu!! 



Grup Familiar a la Mola el 30 de gener 

El diumenge 13 de febrer tampoc vam estar de sort i vam improvisar un 
pla C. Enlloc d'anar a esquiar vam fer una passejada matinal perla Vall d'Horta 
i vam aprofitar per visitar !'interior del Marquet de les Roques i la Font del 
Llor. 

VI MEMORIAL ISIDRE CABEDO 
El passat diumenge dia 13 de febrer, vam fer la sortida anual en record 

de l'Isidre. Per diferents motius no va poder sortir anunciat al butlletí de fe
brer així que molts amics no es van poder assabentar, ho sentim. 

Quan es van iniciar aquestes sortides ens vam plantejar que es farien per 
les proximitats de Castellar del Valles ates que era un dels terrenys preferits i 
ben coneguts de l'Isidre per fer sortides freqüents i ben variades donat que el 
Valles, com sabem prou bé, ofereix infinitat de camins, facils i no tan facils, 



camins ben fressats, caminois i canals que a prou feines no es coneixen més que 
pels amatents d'aquest territori entre els que per suposat s'hi trobava el nostre 
enyorat amic. 

Sempre estava disposat a «investigar, obrir, redescobrir» nous camins, 
rutes diferents per anar a llocs concrets evitant rutines facils. Sortir a caminar 
amb ell era aixo, comprovar el munt d'alternatives diverses a fer en un terreny 
determinat. Les sortides sempre tenien caracter, extreient tots els aspectes 
possibles que conformen l'indret per on anavem: camins, plantes, varietat d'ar
bres, cases, boscos, fonts, tot era important i interessant. En tots els sentits eren 
intenses, amb aquella clau de competitivitat, de superació que el caracteritza
va i que sense que ell se n'adonés ens anava transmetent una manera de fer i 
entendre aixo de caminar. Li agradava fer matinals i tornar a dinar a casa. Així 
era ell. 

Aquesta vegada hem fet un recorregut al voltant de la vall d'Horta. 
Havent deixat els cotxes a l'aparcament de La Muntada 1 Can Brossa hem 

pujat per la canal del Llor per seguir el camí que ens duria fins el conglomerat 
on es troba l'anomenat queixal corcat. Els més joves i agosarats hi han grim
pat fins dalt de tot; els demés ens ho miravem a peu de roques. 

Excursió al Montnegre, 1996 
Després de l'esperat esmor

zar perque, que és una sortida per 
la Mola sense el plaer de menjar 
alguna cosa envoltats de camps 
plens de farigola i romaní despre
nent les seves encisadores flaires 
que ens anuncien el bon temps? 
Resseguim la carena fins el fons 
de la vall tot seguint els camins 
que ens portarien fins el pujol ro
cós on es traben les runes del cas
tell de Pera on varem gaudir del 
privilegiat i estrategic lloc de domi
ni d'un ampli territori i que ofereix 
espectaculars panorames. De tor
nada al punt inicial hem comentat que ha estat un matí placid, molt agrada
ble. El temps ens ha acompanyat i permes disfrutar de les excel1ents possibili
tats que, de forma molt senzilla, ens dóna aquest singular macís que tenim tan 
a la vora de casa nostra. 

Gracies, amic, mestre de tantes coses. 
Grup de Senders 

ES PELEO LOGIA 
• Dia 2: AVENC D'EN BRUNET (-15m.) Situat al terme municipal de 

Sant Llorenc; Savall, al costat esquerre del riu Ripoll. Cavitat composta d'un únic 
pou en rampa bastant més estreta que la de l'avenc de Can Pobla i sense cap 
tipus de formacions. Uns 5m abans d'arribar al fons del pou trobem a ma es
querra una petita galería ascendent d'uns 6m de llarg. Quan arribem al fons 
del pou, a ma esquerra segueix una petita galería que acaba en una petita sala 
i que en epoques de fortes pluges actua com un petit riu subterrani. 



Avene d'en Brunet Cova de l'Aigua 

També vam comptar amb la desinteressada col-laboració de desbrossar els 
voltants de l'entrada de l'avenc per part d'en Quim Solbas, ja que potser d'aquí 
un temps la vegetació hagués tapat completament l'entrada. 

Descens realitzat per: J. Guillemot, M. Mañosa i J. Navarro. 

• Dia 8: COVA DE L'AIGUA (20m.) Deixem el cotxe a l'esplanada que 
hi ha abans d'agafar la pista que puja a la Font del Platan. Travessem el tor
rent del Castelló i en uns 10 minuts ja hi som. La galería inferior fou excava
da artificialment potser perque hi buscaven aigua, el cas és que a la part final 
hi havia un petit bassal. Arribats al 
fons de tot tenim a sobre nostre una 
galería superior que es divideix en 
dos trams, i el més practicable és el 
que conté algunes formacions; l'altre 
tram acaba en una petita sala després 
de superar un pas bastant estret. 

Visita realitzada per: M. Maño
sa i J. Navarro. 

• Dia 10: AVENC NOU DE 
L'ORDAL (-25m.). Situat al terme 
municipal de Cervelló, al costat de 
l'antiga carretera que pujava a la 
Creu d'Ordal. L'accés a l'entrada es fa 
per un embut d'uns 6m de fondaria. 
Entrem per una petita rampa la qual 
ens condueix a l'únic pou de la cavi
tat de -14m. A la base d'aquest hi ha 
una serie de petits ressalts que ens 
porten a la maxima fondaria de la 
cavitat. Aquí tampoc hi ha formacions, 
el que s'ha de destacar és la roca ta
llant que hi ha per totes les parets de· 
la cavitat, i en alguns blocs hi ha el 
mineral conegut com «sal de llop». 

Avene Nou de l'Ordal 
Deseens realitzat per: M. Mañosa, 

J. Navarro i J. C. Requena. 



• Dia 30: AVENC DE LA 
PLOMADA (-12m., 72m.) Situat 
al terme municipal de Cervelló, 
dins el massís de l'Ordal. Cavi
tat amb únic pou d'uns Sm apro
ximadament, té una boca molt 
petita pero als -4m. s'eixampla 
donant pas una sala molt gran. 
La maxima fondaria. 

L'assolim per una rampa 
de pedres. A la part superior de 
la sala hi ha una petita saleta 
amb algunes formacions. Al cos
tat dret d'on arribem a la base 
del pou, hi ha també una altra saleta que dóna pas a una sala més gran on hi 
ha varíes formacions , i a la part final hi hauria d'haver un petit llac pero esta
va completament sec. 

Descens realitzat per: M. Mañosa, J. Navarro i J. Navazo. 

NECROLÓGICA: RECORDANT JOAQUIM MONTORIOL 
El diari A VUI del diumenge 13 de febrer publica va una esquela que ens 

va entristir molt: Joaquim Montoriol i Pous -geoleg- havia mort. L'endema 
ens ho confirmava un dels seus amics, en Josep M. Torras i Homet. 

L'il·lustre catedratic de geología, el vicerector de la Universitat de Barce
lona, l'espeleoleg més mediatic, el conferenciant més popular, moría 1'11 de fe
brer als 86 anys. 

També era molt apreciat per socis i castellarencs que assistíem al cicle de 
diapositives i conferencies que es feia a la nostra entitat ara fa anys. El Dr. 
Montoriol no hi havia fallat mai, és més, ja se l'esperava, i era l'únic que fins i 
tot havia omplert l'auditori. Les seves poques diapositives eren acompanyades 
per una conferencia d'una gran rigorositat científica, amena, distreta i cultu
ral. Enmig de la conferencia sempre tenia alguna anecdota per explicar que feia 
riure l'auditori i trencava la seriositat del tema que explicava; aixo només ho 

saben fer els grans conferenciants. 
En Joaquim Montoriol va ser pre

sident del Grup d'Exploracions Subten·a
nies (CES) del Club Muntanyenc de Bar
celona. Entre ells hi havia també el 
nostre amic Josep M. Torras. Aquest 
grup va ser un dels impulsors de la crea
ció del primer equip especialitzat en es
peleología de l'Estat Espanyol. 

El Centre Excursionista de Caste
llar expressa el seu profund dolor per 
aquesta perdua i ens unim al sentiment 
de la seva família i amics. 

Baldomer Parera 
i Teresa Ma Datzira 



lES fOHTS 
Of CASTElLAR Disposem a la venda 

d'aquest recull de les 
diverses surgencies 
situades dintre del 

terme municipal 

Rambla Josep Tarradelles 
08400 Granollers 
Tel. 938 613 404 

17\ 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 
Llibreria, premsa i papereria 

CARRER SALA BOADELLA, 1 O 
CASTELLAR DEL VALLES 

Tel. 937 472 301 
castellar@libreriasnobel.es 

www.libreriasnobel.es 

~ 
Espei Lector 

Nobel 

~'. 
PLAN~ 

€. J SERVE/ INTERFLORA 
FTO 

Prat de la Riba, 34 (plac;:a de Catalunya) 
Tel. 93 714 40 62 

CASTELLAR DEL VALLES 

CLINICA DENTAL,.... 

OEL CENtrlE "' 

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

ESPORTS 

STOI' 
Cra. de Sentmenat, 78 

Tel. 937142874 



El teu centre integral 
d' 

· ALBUMS DIGITALS HOFMANN . 

• Álbums amb impressió digital 
• Álbums amb impressió fotografica 
• Minialbums digitals 
• Albums Kukuxumusu i Disney 
• Calendaris, tasses i quadres 

Descarrega't el programa de 
forma gratu"ita al nostre web, 
activa'l amb el codi 20447 4 i 
gaudeix deis 
teus albums 

VOLS APRENDRE A FER-LOS? 
TALLERS GRATUiTS PER APRENDRE A FER ALBUMS 
DIGITAL$ EN COL·LABORACIÓ AMB EL MIRADOR. 

Demana informació de 
dates disponibles a: 

Diposit legal : B. 16.009 - 1967. 
Fotocomposició i impressió: Castellargraf, S.L. Puig de la Creu, 3. Tel. 93 714 51 42. Castellar del Valles 


