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ABRIL 2011 

"Sol dintre el hose de pedra". Absis de la basílica de la Sagrada Família (2011) 
Hi ha meravelles que també hem conegut, a més a més de la muntanya. 



PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 

Abril Activitat Més informació a 

3 Itineraris per l'Alt Bergueda i Cardener - Segona etapa 
Castellar del Riu - Guardiola de Bergueda 

Grup de Muntanya 
Grup de Senders 
Grup Anar-hi Anant El Jaume, el Lluís i la Serra de l'Obac 

6-27 Inscripcions Ruta deis Tres Monestirs Noticiari del Centre 

9 Pare Olors: Riells del Fai, camí roma a Sant Miquel del Fai Grup de Natura 

10 

17 

Prava de resistencia per muntanya Els Cinc Cims 

Guardiola de Bergueda - Castellar de N'Hug 
La Sequia (de Manresa), la Mequia i la Vall d'Andorra 
XXII Travessa Castellar-Montserrat. Inscripcions des del 25 

Noticiari del Centre 

Grup de Senders 
Grup Anar-hi Anant 
Noticiari del Centre 

20 Termini inscripcions 3a. etapa per l'Alt Bergueda i Cardener Grup de Muntanya 

1 maig Itineraris per l'Alt Bergueda i Cardener - Tercera etapa 
De les altituds a les profunditats de Sant Lloren~ del Munt 
Sortida del Projecte Rius 

Grup de Muntanya 
Grup Anar-hi Anant 
Grup Familiar 

TENIM NOTÍCIA DE ... 
Data Excursió Organitza Km 

2 Pots de Beseit Centre Excta. Sant Vicen~ 689 781491 

3 Caminada Popular per Collserola C. Muntanyenc !'Hospitalet 93 338 61 25 12 
15a Travessada Molins Rei-Montserra Centre Excta. Molins de Rei 93 668 79 O 48 

10 GR-92 (ctra GEV-6103-El Portalet) Agr.Cult.Folklorica Barcelona 693 315 149 10.9 
9a Camin. Riudoms-La Mola-Riudoms Centre d'Estudis Riudomencs 977 76 80 60 53 
Marxa Popular de Bescanó Ass. Colla Excta. L'Isard 972 44 01 85 7/14 
GR-1: Banyoles-Besalú Unió Excta. de Catalunya 

del Prat de Llobregat 696 781 953 15 
17a Marxa Sant Jordi Unió Ex. Catalunya Matará 93 796 14 30 20/30 

16-17 Mont Perdut Centre Excta. de Catalunya 93 315 23 11 

17 lOa Pels Camins del Matxos Centre Excta. Torelló 609 127 184 62.8 
Ascensió al Puigmal Agrup.Excta. de Muntanya 93 346 96 04 
9a Caminada Resistencia de Rams: Centre Excta. del Penedes 93 817 22 41 
''Vilafranca del Penedes-El Vendrell" 
Caminada Popular de Sallent Foment Argueologic Excta. Sallentí 18 

23-24 7a Marxa de Resistencia Unió Excta. Llan~anenca 972 38 08 55 
"24 hores del Cap de Creus" 8J 

24 63a Marxa d'Orientació Club Excta. Ripoll 972 70 05 40 

3) 2a Marxa peu Pont de Suert-Tremp Centre Excta. Alta Ribagor~a 1 Societat 
Amics de la Muntanya 679 810 001 49 

Els Tres Monts: Monistrol-Montserrat Agrup. Excta. Martorell 973 75 16 70 3.5 

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



ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES D'ABRIL 

GRUP DE MUNTANYA 
• Dia 3: ltineraris per l'Alt Bergueda i Cardener - Segona etapa. 

De La Pobla de Lillet a Castell de l'Areny, passant pel monestir de San
ta 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. Desni
vells: Ascendents, 1.003 m. Descendents: 840 m. Temps efectiu de camí: 
5 hores. Distancia: 16,611 km Velocitat mitjana de l'etapa: 3.322 metres/ 
hora. Cal portar esmorzar, dinar i beguda suficient per a tota la jornada. Pos
sibilitat de dinar a l'hostal de Sant Roma de la Clusa. Cal fer la pertinent re
serva de plac;a amb antelació. 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 tar
geta de l'asseguranc;a d'accident. Vocals: Joan Estalrich, Jesús Gómez, Vicenc; 
Portell, Joan Roura, Vicenc; Soto i Jaume Torrens. (Telefons: 93 714 73 05, 
93 714 55 42 i 618 349 229). 

• Dia 10: Col-laboració a les tasques d'organització i control de 
la prova de resistencia per muntanya Els Cinc Cims (desena edició). 

• Dia 20: Finalitza el termini per a tramitar les inscripcions a la 
tercera etapa de la ruta per l'Alt Bergueda i Cardener. 

· Dia 1 de maig: ltineraris per l'Alt Bergueda i Cardener - Terce
ra etapa. Del pont de Llinars al panta de la Llosa del Cavall, pas
sant pel molí del Bancell, mirador dels Presidents, Sant Pere de Graudescales, 
grau de les Collades, casa Vila, creu del Capolat (1.360 m) , el Capolatell (la 
Presó de Busa), Sant Iscle i Santa Victoria i les Cases de Posada. Desnivells: 
Ascendents, 630 m. Descendents: 699 m. Temps efectiu de camí: 4 hores 
i 45 minuts . Distancia: 17,069 km Velocitat mitjana de l'etapa: 3.594 
metreslhora. Cal portar esmorzar, dinar i beguda suficient per a tota la jorna
da. 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'asseguranc;a 
d'accident. Vocals: Joan Estalrich, Jesús Gómez, Vicenc; Portell, Joan Roura, 
Vicenc; Soto i Jaume Torrens. (telefons: 93 714 73 05, 93 714 55 42 i 618 349 229). 

GRUP ANAR-RI ANANT 
• Dia 3: El Jaume, el Lluís i la Serra. Excursió matinal per la Serra 

de l'Obac. Sortida a les 8 hores de l'IES Castellar en cotxes particulars. Rores 
de camí: tres i mitja aproximadament. Vocals Jaume Font, tel. 93 714 56 76, i 
Lluís Vila. Tel. 93 714 37 47. 

• Dia 17: La Sequia, la Mequia i la Vall d'Andorra. Excursió mati
nal per la Sequía de Manresa. Sortida a les 8 hores de l'IES Castellar en cot
xes particulars. Rores de camí: tres aproximadament. Vocals: Francesc Alavedra 
i Núria Canturri, telefon 93 714 29 21. 

• Dia 1 de maig : De les altituds a les profunditats de Sant Lloren<; 
del Munt. Excursió matinal durant la qual pujarem al Montcau i després bai-



xarem fins a la cova Simanya. Sortida a les 8 hores de l'IES Castellar en cot
xes particulars. Per entrar a la cova Simanya és necessari portar una llenterna. 
Vocals: Jordi Murcia, telefon 93 714 39 24 i Guillem Díaz, telefon 93 714 82 95. 

GRUP FAMILIAR 
• Dia 10: Col·laboració en les tasques de control i avituallament de la prova 

de resistencia Els Cinc Cims que organitza el Centre. 
• Dia 1 de maig farem la sortida del projecte rius. Hora i lloc de trobada 

com sempre a les 09:00h a l'aparcament de Viena. Per més informació consul
teu el google groups. 

GRUP DE SENDERS 
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, 93 714 60 70. 

GRUP DE NATURA 
• Dia 9: Pare de les Olors - Riells . Itinerari: Riells del Fai, camí roma 

a Sant Miquel del Fai, i visita al Pare de les Olors amb classe practica i degus-

tacions (dinar de carmanyola). Visita amb degustacions: 10 euros. Sortida: A les 
8 h. del matí davant de l'IES Castellar. Desplac;:ament: En cotxes particulars. 
Rores de camí: Tres i mitja aproximadament. Ens quedarem a dinar. Vocals: 
Ramon i Fina. Tel. 93 714 21 78. 

GRUP DE FOTOGRAFIA 
El dia 26 del mes de marc;: es va acabar el termini per presentar les foto

grafies del primer trimestre del 26e concurs Anual de Fotografia en color en 
convocatories trimestrals. Dins la primera quinzena d' aquest mes es fara el 
veredicte a carrec de membres del departament de fotografia de les Agrupacions 
Narcís Giralt de Sabadell. Si tot va bé, es fara el dimarts 12 d'abril. 

El tema d'aquest primer trimestre és LLIURE i aprofitem per recor
dar-te els temes dels altres trimestres: el segon PONTS, el tercer DIES DE 
PLUJA i el quart com ja és habitual el SALÓ de MUNTANYA. 

Esperem la teva participació i si tens algun amic que vulgui participar, 
convida'!. Per a qualsevol dubte que tinguis, truca'ns. Lluís, 686 492 902 o Gui
llem, 93 714 82 95. 



25e CONCURS DE FOTOGRAFIA EN COLOR PER TRIMESTRES 
CLASSIFICACIÓ GENERAL, NOVEMBRE DE 2010 

Ordre Nom i cognoms lr. Trim 2n. Trim 3r. Trim 4t. Trim Total 

1 Anna Calsina 40 42 39 35 156 
2 Enrie Comellas 40 35 42 37 154 
3 Lluís Latorre 42 39 34 36 151 
4 Manel Bernal 35 36 31 41 143 
5 Guillem Diaz 36 34 32 37 139 
6 Pere Fité 35 34 31 39 139 
7 Maria Marin 34 36 33 36 139 
8 Carme Mas 31 38 33 33 135 
9 Sara Ureña 37 34 26 37 134 

10 Caries Mota 36 31 28 34 129 
11 Francisco Morales 27 35 27 36 125 
12 David Bernal 32 33 26 31 122 
13 Emilia Garcia 32 31 30 29 122 
14 Montse Mañosa 28 29 26 37 120 
15 Jaume Muntada 35 36 35 106 
16 Francesc Deu 36 34 34 104 
17 Elvira Guardia 34 37 31 102 
18 Carme Vidal 35 30 36 101 
19 Francesc Soto 34 34 28 96 
20 José Luis Malvesí 32 31 30 93 
21 Emi Bravo 28 29 25 82 
22 Eduard González 30 25 37 92 
23 Angel Pastor 31 28 32 91 
24 Toni Penalva 31 29 60 
25 Isabel Mach 28 32 60 
26 Carmen Campos 29 24 53 
27 Jordi Serra 27 24 51 
28 Jaume Calsina 32 32 
29 Jordina Pujol 29 29 
30 Josep Morera 28 28 

ESPLAI SARGANTANA ~ 

;e:~~~~~~ty:y~:~~~!i~~~:~~~~~:~:;~ ti J 
tant per dir-vos, de fet, dues... o.,,,• 

La primera i la més guay de la historia!! Sí... esta molt bé que un tal 
Gutemberg inventés la impremta, pero només va ser per a que jo ara us po
gués comunicar aixo!! Mira, no, ara no us ho die, ho haureu d'endevinar: "Que 
és blanc, té tres parts, ressona i ara mateix una de les parts esta plena de tras
tos uells, material i relíquies de l'esplai sargantana? Una cosa blanca, on abans 
hi hauia gallines i ara hi haura, a partir d'aquest cap de setmana, sarganta
nes? On molt probablement les parets que es puguin pintar acabaran pintades 
amb dibuixos molt diuertits (com per exemple antigament en un altre lloc hi va 
hauer unes abelles, un estrur amb tanga, un bolet .. .)" No? Aix, avui esteu un 
xic adormits, no? Dones, ja podreu dormir tranquil1ets perque el Sargantana 



JA TÉ LOCAL!!!!!!! Síííí!!!! Aquest cap de setmana passat vam estar els mo
nitors, monitores i algun que altre zombi (vam quedar molt d'hora, i alguns van 
venir sense haver-se despertat encara ... ) a fer el trasllat al nou local, viatge 
amunt, viatge avall, des de l'antiga fusteria fins a l'antic galliner. Per tant, a 
partir d'ara hi ha tres tipus de monitors: els que van carregar molt i ara estem 
més forts (jo inclos, que sóc sargantana, pero he carregat caixes com el que més 
eeeh!! 1 ara, si em desprenc de la cua, veureu que és tot múscul!!), els que de 
tant carregar ara tenen agulletes i per tant semblen iaios, i els que estan igual 
que sempre perque no van treballar gaire (portaven caixes buides per fer veu
re que carregaven .... ) Així que a partir d'ara deixem la Ludoteca i anem al cos
tat de l'Ajuntament! 

Per cert, agrai:m moltíssim l'ajuda d'alguns vei:ns que ens han donat mo
bles i electrodomestics a l'esplai (nevera i sofas nous!!! Tomaaaa!!!) Moltes gra
cies per la vostra ajuda! 

L'altra notícia súperimportant és que el dia 19 de mar<; farem una festa 
que la podríem classificar com pocilguera-marrana-porcota-garrina!! Així que , 
sargantanes! Equipeu-vos amb roba que no us tornareu a posar mai (no sigui 
el cas que us poseu un vestit i després els papes i mames ens renyin!! 

Dones, fins aquí tot el que us he de dir sobre l'esplai. Per a més informa
ció hi ha uns ganapies que estan els dissabtes al nou local (snif-snif, estic tan 
emocionat de tenir local!!!) que us facilitaran tota la informació que volgueu 
saber. Responen com a monitors, de fet, només els deixem sortir els dissabtes, 
la resta de la setmana els tenim amagats a un soterrani ... 

Apa nens i nenes, grans i petits, veniu-nos a veure quan volgueu! 1 si no 
aneu a l'esplai m'enfadaré mooooolt!! 

NOTICIARI DEL CENTRE 

ELS CINC CIMS 
El dia 10, diumenge, 
el Centre Excursio
nista, sota la direcció 
del Grup de Munta
nya i amb la col-labo
ració de molts socis, 
organitza la desena 
prova de resistencia 
en muntanya Els 
Cinc Cims, en refe
rencia als cims que 
ens envolten per la 
zona nord de Caste
llar: la Mola, el Mont
cau, Sant Sadurní de 

Gallifa, el Farell i el Puig de la Creu. En total 52 quilometres. És tot un repte 
pels aficionats a aquests tipus de proves. INSCRIPCIONS: Dies 5, 6 i 7 d'abril, 
de 7 a 9 de la tarda al local del Centre. Fins el dia 7, també us podeu inscriure 
mitjanc;ant la web: cecastellar@gmail.com, pero només es considerara valida un 
cop efectuat el pagament al compte de UNNIM, 2107-0248-54-3192619791. Preu 
abans del 8 d'abril: 20 euros. Socis: 15 euros. Després, 25 i 20 euros respectiva
ment. Es retornaran 2 euros a la sortida als participants que mostrin la targe
ta de federats. Més informació al telefon 93 714 73 05 i en el programa de ma. 



DIA 17 D'ABRIL: XXII TRAVESSA CASTELLAR- MONTSERRAT 
El proper 17 

d'abril, diumenge 
de Rams, celebra
rem la XXII traves
sa de Castellar a 
Montserrat per ca
mins de muntanya 
de 33 Km. 

Comenryara a 
la plarya Major, da
vant del Mercat 
Municipal a les 6 
del matí. 

L'esmorzar es 
fara a la Casa 
Nova de l'Obac 
amb el que cadascú 
es porti. 

A l'arribar al Monestir un membre del Centre donara la benvinguda amb 
un petit avituallament. 

La tornada a Castellar s'efectuara en autocar a partir de les 3 de la tarda 
Inscripcions: Del 25 de mar<; al 9 d'abril a la botiga Stop (Carretera de 

Sentmenat, 78 ) o al local del Centre (Carrer Colom s/n) fins el 15 d'abril. 
Preus: Si no es vol utilitzar !'autocar de tornada: Dos euros pels socis i 

tres pels no socis. Si es vol utilitzar l'autocar de tornada: Set euros pels socis i 
deu pels no socis. Per més informació podeu trucar als telefons 93 714 28 74 o 
93 714 73 05. 

RUTA DELS TRES MONESTIRS 
Aquest any el Centre torna a col-laborar després d'uns anys sense fer-ho 

en la Ruta dels Tres Monestirs. Es celebrara el dia 1 de maig. 

}Ji~ 
~ 

SANT CUGAT DEL VALLES SANT LLOREN~ DEL MUNT 
~ 

MONTSERRAT 

RUTA DELS TRES MONESTIRS 
INSCRIPCIONS: Del 6 al 27 d'abril al Centre als dies d'obertura de se

cretaria o per internet a tresmonestirs.wordpress.com La inscripció per internet 
no es considerara efectiva fins que no s'hagi fet el corresponent ingrés del seu 
import al compte de «La Caixa»: 2100-0104-84-0200646944. A fi de possibilitar 
la identificació de qui s'inscriu cal fer el pagament individual, amb el nom i els 
cognoms. 

PREU: El preu de la inscripció, és de 16,00 euros, inclou també una as
seguranrya d'un dia. El preu de la tornada en autocar és de 9,00 euros. El preu 
pels que demanin autocar és de 25,00 euros (16 + 9). 



EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DELS MESOS DE FEBRER-MARC 

ES PELEO LOGIA 
• Dia 12: AVENC DE LES 

DUES ROQUES (-18m., -12m.) Si
tuat al marge esquerra del riu 
Ripoll. 

Tal com diu el seu nom, la seva 
principal característica és les dues 
boques de grans dimensions que té, 
separades per una volta composta 
principalment de terra i pedres, al
gun tram té roca massissa. 

Baixem per la boca menys pro
funda i per una rampa terrosa fins 
arribar a la maxima fondaria cap a 
l'altra boca tal com es pot veure a la 
foto. 

Avene sense cap tipus de for
mació. 

Descens realitzat per: M. Ma
ñosa i J. Navarro. 

CAMINS 1 RACONS DE SANT LLORENC DEL MUNT 
... Un dia emboirat 

El passat 20 de febrer el Grup de Muntanya va fer la quarta sortida del 
cicle de matinals. Aquesta vegada, després de deixar els cotxes a Les Marines, 
prop Sant Lloren¡;, ens vam adrec;ar cap el Dalmau, i d'alla a la canal Fonda, 
pujant pel darrere del turó de les Nou Cabres fins a tocar del Morral del Drac. 
No vam poder fruir de cap vista, dones, era tot emboirat. Seguint la ruta circu
lar, vam esmorzar als Óbits (fotografia 1), i de baixada ens aturarem a l'avenc 
del Daví i a la cova de les Casetes del Bufí, molt interessant paisatge huma. 



Per acabar tornarem per la canal de la Rabella, fent parada a Pedra d'Áliga 
(fotografia 2) i quan passavem per la serra del Bon Aire, aleshores va sortir el 
sol espantat. 

Va ser un recorregut per viaranys poc transitats i amb algunes emocions 
dignes d'explicar, pero no aquí. Llastima de la boira! 

AIGUAMOLLS DE L'EMPORDÁ 
Aquest mes de mar<; els components del Grup de Natura hem volgut sa

ber més sobre el món dels ocells i per aixo varem organitzar una xerrada i una 
sortida practica als Aiguamolls de l'Emporda, que ens van realitzar la Mont
serrat Pérez i el Josep Antoni López, una parella amant de l'ornitologia que 
ens van introduir en aquest món i ens van explicar totes les dificultats que 
tenen els ocells per sobreviure i els esfor<;:os que fan algunes persones per pro
tegir els espais on les aus vénen a reposar en la seva migració cap als llocs de 
nidificació. 

Al nostre país i concretament la nostra zona del Valles és un lloc de pas 
de moltes de les aus que migren des de l'África fins a Europa i passen per so
bre nostre en un viatge molt llarg en el que han de fer alguna parada per re
posar energies, aquests llocs són els aiguamolls, on traben menjar i repos per 
uns dies. 

A la xerrada varem aprendre els diferents tipus d'aus, els seus habitats, i 
a diferenciar-les pel seu plomatge, mides, colors, formes del bec, etc. 



I a la sortida als Aiguamolls de l'Emporda, lloc on es troben la major 
quantitat d'especies d'aus de Catalunya, varem tenir l'oportunitat de veure i 
poder apuntar, en una llista que ens van donar, cada especie d'au que anavem 
veient: Anecs Cullerots, Xarxets, Ánecs Blancs, Coll Verds, Xarrasclets, Ánec 
Xiulador, Fredelugues, Cabussets, Flamenc i Cabusset amb cranc ... 

COSES DE LA NATURA 
Aquesta fotocomposició ja va apareixer en el butlletí de febrer passat, pero 

no es podia veure prou bé per la manca d'espai. Esperem que ara es pugui ob
servar bé. 

Aquest monolit esta situat en el torrent del Castelló, un xic més amunt 
de l'aparcament, a !'esquerra, prop de Santa Maria de les Arenes, a la sortida a 
la dreta en el km. 13,7 a Sant Lloren<;. 

La Mandonguilla del Ripoll (T. M. Castellar del Valles) 

Vies de boulder 
Aleada: 3 mts. 1 Roca conglomerada 

1) Normal (curt pas. 11°) 

2) Amb perilla (curt pas finet. 111+) 

3) Rotaires (inici fi i vertical amb passa alta. \/") 

4) Trankillu (petites preses i passes altes. V+) 
5) Diplodocus (la millar, bones preses de ma. \/") 

6) 65 aniversari del Joan (la més ·difícil. 6a) 

7) Capvespre tenebrós (adheréncia i equilibri. V-) 
8) (Projecte ). 
9) Sense bigoti (roca poc sólida. IV-) 



HORARI D'OBERTURA DEL CENTRE 

Dilluns, de 7 a 9 de la tarda, 
és obert per a fer practiques diverses . 

Dimecres, de 7 a 9, hi ha servei de secretaria. 

Divendres, de 9 a 11:30 del vespre 
és obert per a tots els serveis. 

Per a qualsevol informació 
podeu trucar abans al telefon 93 714 73 05. 

1 1 

trtfj? 
Castellargraf, S.L 

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

Castellar del Valles 

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 
llibreria, premsa i papereria 

CARRER SALA BOADELLA, 1 O 
CASTELLAR DEL VALLES 

Tel. 937 472 301 
castellar@libreriasnobel.es 

www.libreriasnobel.es 

~ 
Espel Lector 

Nobel 

~'. 
PLAN~ 

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

CASTELLAR DEL VALLES 

CLINIC.b. OENT.b.L .... 

OEL CEN~E "' 

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

ESPORTS 

STOI' 
Cra. de Sentmenat, 78 

Tel. 93 714 28 74 



T'a[jraden les manualitats? 
Vols aprendre a fer un album de 
fotos decorat amb les teves mans? 

Or9anitzem un curs cl.'iniciació a l'ScrapbookinB 
en col-laboració amb elrrurador 

Si voleu saber preus, dates, o simplement vols saber que és 
l'Scrapbookin9, visita el nostre web www.scrapbookin9.cat 

www. scrapbooki ng. cat 
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 


