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PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 

Juny Activitat Més informació a 

3, 4, 5 
5 

10 

14 
17 
18 
19 

1 julio! 
2 julio! 

Data 

Juny 

5 

10-11 

12 

18-19 

19 

25-26 

25-26 

25 

~ 

Concurs de fotografía del Centenari de la U.E. Castellar 
Aplec del Centre a !'ermita de les Arenes 
Excursió matinal amb el Grup de Natura, i Aplec 
Excursió i participació a l'Aplec del Centre 

Grup de Fotografía 
oticiari del Centre 

Grup Anar-hi Anant 
Grup de atura 

Termini per inscriure's a la 5a etapa 
Itineraris per l'Alt Bergueda 
Reunió per preparar la Marxa Infantil de Regularitat 
Reunió per programar les activitats del Grup de Muntanya 
Sopar de cloenda de temporada 
Itineraris per l'Alt Bergueda i Cardener-Cinquena etapa 
Tast d'escalada amb el grup G.A.M.E. 

Grup de Muntanya 
Noticiari del Centre 
Grup de Muntanya 
Grup Anarhi. Anant 
Grup de Muntanya 
Grup Familiar 

Final de mes, termini entrega fotos 2n trimestre, 
tema «Ponts» 
Termini d'inscripció 6a etapa Itineraris per l'Alt Bergueda 
El Valles s'il ·lumina. Exposició i sopar a la Mola 

Grup de Fotografía 
Grup de Muntanya 
Grup Anar-hi Anant 

TENIM NOTÍCIA DE ... 
Excursió Organitza Km 

Fins el 24, inscripcions Marxa www.elcim.orgf?page_id=7 44 
Val! de Cardó&Romanic a la claror 

15a Caminada Reus-Prades-Reus Ass. Excta. Catalunya de Reus 55 
977 345 040 1 aecreus1@yahoo 

Alta muntanya: Cotiella (2.912 m) Club Excta. Pirenaic 933 024 239 
Camí deis Nyerros: Sant Joan de Centre Excta Sant Celoni 938 675 213 20,5 
les Abadesses correu@elcesc 

Pie Monteixo (2.902 m) Club Excta. Sant Vicenc; 689 781 491 
cesv _delshorts@hotmail.com 

13a Berga-Rasos-Berga Club Esquí Bergueda 938 211 674 25 
clubesqui@terra. 

2a Marxa de Resistencia Espot Esquí Club Valls d'Áneu 42 
de les V alls d'Áneu 686 636 5111 eecva.muntanya@gmail.com 

Pica del Canigó Centre Excta. de Catalunya 
933 152 311 1 cec@cec.cat 

Tossa Plana de Lles Centre Excta. de Catalunya 933 152 311 
GR-210: Roda de Ter-Sau Club Excta. de Gracia 932 378 659 16 

Ascensió a !'Aneto Agrupació Excta Muntanya 933 469 604 

Camí deis Nyerros: Pardines- Centre Excta. Sant Celoni 938 675 213 41 
Refugi Coma de Vaca-Vallter 1 correu@elcesc 

4a Caminada al Besiberri Club Excta. Vilaller 
cevilaller@hotmail.com 

Ports de Beseit Centre Excta. Sant Vicenc; de Castellet 

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



ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES DE JUNY 

GRUP DE MUNTANYA 
• Dia 5: Assistimcia a la tradicional Missa en memoria dels ex

cursionistes castellarencs que ja no tenim entre nosaltres i a l'Aplec 
del Centre. Itinerari: Castellar, torrent de Canyelles, serra de Pinós, Roques 
d'Aguilar, ermita de les Arenes. En acabar la celebració religiosa, s'iniciara el 
retorn passant per l'Illa, sot de la Carda, collet a la carena del Pujol, sot del 
Guix, mas Olivet i Sant Feliu del Racó. Sortida de davant del local del Centre 
a les set del matí, en punt. Arribada a Castellar prevista cap a la una de la 
tarda. Els companys que vulguin assistir a tots els actes de l'Aplec i participar 
al tradicional dinar col ·lectiu que es celebra a les Arenes, cal que facin la per
tinent reserva amb antelació trucant al telefon del Centre (93 714 73 05) . Vo
cals: Joan Roura i Jaume Torrens, telefon: 93 714 55 42. 

• Dia 10: Finalitza el termini per a tramitar les inscripcions a la 
cinquena etapa de la ruta per l'Alt Bergueda i Cardener. Podeu tru
car als telefons 93 714 73 05, 93 714 55 42 o 618 349 229. 

• Dia 17: Reunió per a programar les activitats del Grup de 
Muntanya, que es desenvoluparan en el tercer trimestre d'enguany. Alhora, 
en el decurs d'aquesta trobada, també es posara damunt de la tau
la la possible col-laboració que, en el futur, pot oferir el nostre grup 
de cara a les tasques preparatories i d'organització de la prova de 
resistencia Ruta de les Ermites (2012) i també de l'itinerari de la 
tPavessa del proper any. Comenc;ara a dos quarts de deu del vespre al local 
del ~tre. Oberta a tothom que vulgui participar. 

·• Dia 19: Itineraris per l'Alt Bergueda i Cardener - Cinquena eta
pa. :Ascensió al Cap del Llitzet o Cap de la Gallina Pelada (Serra 
d'Ensija). ltinerari: Font Freda, barranc de les Llobateres, serrat Voltor, pla 
d'Ensija, Creu de Ferro, pla de les Torres, Cap del Llitzet o Cap de la Gallina 
P-elada (2.317 m), refugi d'Ensija i Font Freda. Desnivells: Ascendents, 767 
m. Descendents, 767 m. Temps efectiu de camí: 4 hores i 45 minuts. Dis
tancia: 11,397 km. Velocitat mitjana de l'etapa: 2,533 metres/hora. Cal 
portar esmorzar, dinar(?) i beguda suficient per tota la jornada. Sortida: A 
LES SIS DEL MATÍ, en punt, de la rotonda de la ronda de Llevant, enfront 
de la piscina coberta. Per a les persones que ho vulguin, hi haurii la 
possibilitat de dinar en un hostal de Gósol. 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 Torrents. (telefons: 93 714 73 05, 93 714 55 42 i 
61 834 92 29. 

GRUP ANAR-HI ANANT 
• Dia 5: Excursió i Aplec. Excursió matinal conjuntament amb el Grup 

de Natura pels voltants de les Arenes a veure diferents barraques de pedra seca 



i el riu Ripoll. Sortida a les 8:00 h. de l'IES Castellar en cotxes particulars. 
Vocals d'excursió: Francesc Deu i Elvira Guardia, 93 714 85 70. A VÍS: Per as
sistir al dinar de l'Aplec, cal fer previament reserva amb els organitzadors del 
dinar. 

• Dia 18: Sopar de cloenda. A les 20:00 h. ens trobarem en el nostre 
local per preparar les activitats del primer trimestre del curs vinent. A les 21.30 
h. soparem. Ho estem preparant tot, quan tinguem tota la informació, la farem 
arribar per correu electronic. 

• Dia 2 de juliol, dissabte: El Valles s'il-lumina. Excursió a la Mola. 
Sortida a les 18:00 h . de l'IES Castellar en cotxes particulars. Itinerari: Els 
diposits de Matadepera, Camí deis Monjos, Camí de la Font Soleia i la Mola. 
Tornada de nit pel Camí deis Monjos. Caldra portar-se el sopar, roba d'abric i 
una llanterna. Vocals: Francesc Soto, 93 714 62 32 i Guillem Díaz, 93 714 82 95. 

GRUP FAMILIAR 
• Dia 19: Tast d'escalada amb la col-laboració del GAME. Ens tro

barem a les 09:00 a l'aparcament del Viena. Sortida en cotxes particulars. Cal 
portar esrñorzai, dinar i aigua. Péls més petits cal portar .el case de la bici. Per 
informació més detallada veure: 

http://groups.google.com/group/cec_grupfamiliar 

.GRUP DE NATURA 
.• Dia 5: Excursió i participació a l'Aplec del Centr_e. 

Itinerari: Per l'entorn del riu Ripoll, visitant diferents construccions i altres va
lors naturals del nostre patrimoni: Ermita de les Arenes, Forn de Caly de la 
Riera Seca, Cova de l'Aigua, Forats de Pedra Picada, Bassa de Canyamera, 
Cases modernistes de les Arenes. Barraques: del" Carme, .de la Cova de l'Aigua, 
del Víctor, de la Llinda Plana amb Angle, de Francesc Rius , del Carme, de !'En
rie de la Fonda i de Jesús Ballestar. Fonts: del Carme, de l'Avellaner, de la 
Falguera, del Rossinyol, del Barceló, de l'Enric de la Fonda, de l'Espígol i del 
Romaní. Sortida: a les 8:00 del matí davant l'IES Castellar. Desplayament: 
amb cotxes particulars. Recorregut: d'uns 9 km. i 300 m. de desnivel!. Pel di

·nar cal apuntar-se a l'organització de l'Aplec. Vocals: Elvira Guardia i 
·Francesc Deu amb la col1aboració d'en Joan Roura. Telefon: 93 714 58 70. 

• Dia 2 de julio!, dissabte: La vegetació del riu Ripoll . Itinerari: Jon
·queres, horta i vegetació, torrent de Colobrers i Castellar. Sortida: A les 8:00 h. 
del matí davant de l'IES Castellar. Desplayament: En autocar de línia fins a 
Sabadell. Rores de camí: Tres i mitja aproximadament. Vocals: Marta Busquets, 
93 714 79 41 i Marc Fabregat, 676 233 103. 

GRUP DE FOTOGRAFIA 
A finals del mes de juny s'acaba el termini per presentar fotografies del 

segon trimestre, tema «PONTS». 
El passat mes de maig es va fer l'exposició a la granja My Chocolat, 

al carrer Gracia, a Sabadell. Les fotos exposades van ser una de cada autor que 
va participar al quart trimestre en el Saló de Muntanya del 2010. 



Us recordem i animem a participar en el concurs de fotografía de 
la U.E. Castellar amb motiu del seu centenari. El tema és reflectir els actes 
de celebració que es realitzaran els dies 3, 4 í 5 de juny als voltants del camp 
de futbol, matí, tarda i nit. 

NOTICIARI DEL CENTRE 

XII APLEC DEL CENTRE 1 XV MISSA A LES ARENES 

Programa del díumenge día 5 
10 del matí: Celebració de la Mis
sa davant l'ermita. 2 de la tarda: 
Dinar de germanor i lliurament de 
plaques commemoratives dels 25 
anys de soci i medalla Memorial 
Simeó Caba als que en fan 50. El 
dinar constara d'un pica-pica d'en
trada i paella d'arros, pa, postres, 
begudes i cafe. 

Organítzacíó: Els tiquets pel di
nar cal adquirir-los al local del 
Centre fins dimecres 1 de juny, de 
19 a 21 h, i el 3 de juny, divendres, de 21 a 22 h. Preu soci: 14 euros, preu no 
soci: 17 euros. Preus familiars: Gratult pels nascuts el 2008; pels nascuts entre 
2001 i 2007, 8 euros, i 10 els no socis. 
Avís: En cas de mal temps, aquest any ens deixaran el vestíbul de l'Institut 
Castellar, als Pedrissos. 



CONVOCATORIA DE REUNIÓ DE TOTS ELS COL·LABORADORS 
PER ORGANITZAR LA PROPERA 

MARXA INFANTIL DE REGULARlTAT 
Dia 14, dimarts, a les 9 del vespre, al local del 

Centre. 
Com cada primavera, comencem a pensar com 

podem organitzar per la propera tardor la Marxa 
Excursionista Infantil de Regularitat d'enguany. 

Cal que tots els col-laboradors i interessats en 
continuar aquesta bonica tasca de promocionar l'ex· 
cursionisme entre els més joves ens constitui:m en 
comissió més o menys estable pels propers anys. Es 
tracta de repartir-nos entre tots les tasques de l'or
ganització. Preneu nota del dia i hora. Confiem en 
ser una bona colla! 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DEL MES D'ABRIL 

A PROPÓSIT DELS CINC CIMS, RECORDANT ELS ORÍGENS 
Alla pel 1992, les caminades populars estaven esteses arreu, molts pobles 

de Catalunya ja en tenien una. Havien comen<;at també a sorgir les marxes de 
resistencia, és a dir, les que encara que en un principi no es plantegen amb ca
racter competitiu, representen un bon ascendent sobre aquells que caminem i 
gaudim de jornades llargues i amb cert compromís amb les dificultats del ter
reny. 

En aquells anys, una bona colla de gent del CEC, en finalitzar la tempo
rada d'hivern i primavera, feiem una sortida des del Matagalls fins a Castellar. 
Va ser en aquell context que l'Isidre Cabedo va plantejar al Koldo, llavors pre
sident del Centre, de fer una marxa de resistencia pel Valles, sortint des del 
mateix Castellar. Com que tots dos eren prou engrescadors van pensar que al
menys valia la pena treballar la proposta. 

Aquell mateix estiu el Koldo ens va deixar i llavors l'Isidre amb el Vicen<; 
Gandia, Josep Sors, Jaume Torrens i d'altres companys que segur em deixo 
d'esmentar, van posar fil a l'agulla i van dissenyar el recorregut que conei
xem. El Ramon Falcó va fer el dibuix del logotip que es manté i identifica 
aquesta prova. 

Inicialment eren marxes anuals i es celebraven durant el mes de maig, 
fins que es va fer la proposta d'incorporar la Ruta de les Ermites i fer-Ies 
alternativament cada any durant el mes d'abril. 

Des de la la edició hi he participat, activament al principi i darrerament 
col1aborant en un dels controls de pas, ja que per diferents motius no ho podia 
fer d'altra forma. En presentar-se aquesta Xena edició, el mes d'abril passat, vaig 
pensar que, si més no, m'agradaria almenys comen<;ar la prova i a veure ' que 
tal m'aniria, ja que era ben conscient dels quilometres, itinerari, desnivells i so
bretot la meva forma física. Vaig plantejar-me de fer-la amb calma, sense pres
Slons (que sens dubte ens posem nosaltres mateixos ... ),- gaudint de l'itinerari i 



de les meves capacitats, dones, sabem prou bé que aquest tipus de proves signi
fiquen una competició amb nosaltres mateixos: comprovar com funciona la nos
tra voluntat, la nostra resistencia, les nostres ganes de superació en molts 
aspectes, sabent que tot aixo sempre forma part important d'aquests esdeveni
ments. 

Interiorment sabia que no estava prou a punt físicament pero les ganes 
hi eren i la motivació de retre homenatge als que van tenir la bona pensada 
d'aquest itinerari i principalment pensant en els que ja no tenim entre nasal
tres , van fer que els meus dubtes desapareguessin tot just al comen<;ar a 
caminar. Em vaig sentir a gust en tot moment, inclús en aquelles pujades 
inacabables com la de la riera de Caldes fins al Farell, a ple migdia! He gaudit 
més que cap altra vegada anterior, potser perque la motivació principal tenia 
un sentit intern que superava qualsevol resistencia. 

Al retornar a Castellar em sentia molt comoda, pensant fins i tot que 
em sabia greu que ja s'acabés aquesta experiencia que ha estat molt especial. 
Com he posat més amunt, a la meva manera, he volgut recordar els bons 
amics de tantes caminades, de tants projectes, entusiastes i amants de la 
natura, de les muntanyes, de les nostres contrades. Uns, en el seu moment, 
van acabar els seus camins, a d'altres ens en queden molts per anar fent. 

Cree que Els Cinc Cims és un bon referent de les activitats i prestigi 
del CEC. Per molts anys companys!!! 

ESPELEOLOGIA 
• Dia 21: COVA - A VENC DEL 

RECUENCO (794m., -55m.) Situada al 
terme municipal d'Ejulve (Terol) . Per 
entrar hem d'anar a l'Ajuntament a 
buscar les claus per obrir la porta d'ac
cés que tanca la porta. Només entrar te
nim un petit pou d'accés d'uns 5m, 
d'aquesta sala cap a la nostra esquerra 
per un pas més estret que la sala d'en
trada, accedim a una altra gran sala. A 
la nostra dreta per sobre una rampa ac
cedim a una galeria amb boniques for
macions, i a la part final accedim a unes 
petites sales amb petits llacs. A l'inici 
d'aquesta galeria, a ma esquerra trobem 
una escletxa per la qual baixem a la 
part final de la gran sala. D'aquí per un 
pas estret accedim al ressalt que ens 
porta a la part inferior de la cavitat i 
que és la més bonica. Descens realitzat 
per M. Mañosa i J. Navarro. 

Begoña Basterretxea 

Cova-Avenc del Recuenco 

• Dia 22: COVA DEL TRUCACHO (834m, -20m, +5m) Situada al ter
me municipal d'lglesuela del Cid (Terol) . Té tres entrades, cavitat a quatre ni
vells d'exploració. Nosaltres anirem per l'intermig, amb nombrosos enfonsaments 



sota els nostres peus que pas
sarem sense problemes utilit
zant les preses que tenim a 
banda i banda de l'estreta ga
lería. Cap a la part final és 
on trobem alguna sala més 
gran i on hi ha unes quantes 
formacions. 

Visita realitzada per F. 
Fadrique (S.I.R.E., bioespeleo
logia) , M. Mañosa, J. Navarro 
i quatre companys més del 
S.I.R.E. de Barcelona. 

Cova del Trucacho 

1 COL-LABORACIONS 1 

Donem la benvinguda a la Pinassa de la canal Freda i a la 
Pinassa Espigada de la canal Freda 

Sant Lloren<; del Munt i l'Obac ens ofereix, a tocar de les nostres llars, un 
món de descoberta natural de primeríssim ordre. Aquest fet el varem consta
tar, una vegada més, el passat dia 8 de maig del 2011, segons el relat que ve a 
continuació: 

Des de la bonica Balma de la Pinassa o Balma SEAC, el meu germa 
Albert i un servidor creiem observar, ben avall del fans de la canal Freda i 
en el seu ombrívol vessant dret, una espigada pinassa que aparenta una al
<;ada colossal i desmesurada en relació amb les ufanases pinasses que l'envol
ten en aquella raconada. 

Esperonats per la visió, confusa pero engrescadora, decidim canviar de 
plans i anar-ho a investigar. Primer davallem fins al camí de la Senyora, a tra
vés del qual arribem a la Balma Clara. Des d'alla, bo i esquivant els nombro
sos saltants d'aigua prodults per les abundases pluges dels últims dies, agafem 
l'enlla<; que connecta, a través de la frondosa canal Freda, amb el camí inferior 
que comunica a la canal de Santa Agnes amb el feréstec camí dels Maringes. 

Situats en aquest nou camí, el seguim uns metres planejant pel ves
sant dret de la canal esmentada. Al cap de poc l'abandonem i sortim en direc
ció est, a la recerca de la pinassa intui:da, sense veure res a causa de l'espessa 
vegetació. 

Ben aviat i mig esgarrinxats descobrim, arran de la base del cingle, una 
gruixuda pinassa de proporcions dignes de catalogar com a exemplar monumen
tal, amb 2,6 metres de perímetre a un metre del terra, equiparable a la pinassa 
que buscavem i aquesta no l'havíem albirada pas. Observem que l'escor<;a esta 
bastant coreada a la base del tronc, i per tant caldria que els experts la inspec
cionessin per poder esmenar el problema. Tots dos decidim batejar-la com a 
Pinassa de la canal Freda. 

Tot seguit ens aboquem a la recerca de la misteriosa pinassa altiva. Re
correm mig centenar de metres vers el nord, embrossats d'arítjols, fins que to
pem amb un arbre esvelt que s'al<;a recte cap al cel, a tocar de la roca: és la 
pinassa que buscavem! Constatem que és un exemplar únic, d'una al<;ada es-



La pinassa de la canal Freda, un nou 
arbre monumental de Sant Llorenc 
del Munt. Autor: Albert Masó Garcia 

L'esvelta pinassa Espigada de la ca
nal Freda. Autor: Osear Masó Garcia 

Albert i Osear Masó durant la mesu
ra del tronc de la pinassa de la canal 
Freda. Autor: Osear Masó Garcia 

Detall de l'esglaonada morfología de 
la pinassa Espigada de la canal Fre
da. Autor: Osear Masó Garcia 



pectacular de més de 25 me
tres, superior a la pinassa de 
la canal Freda, i amb un pe
rímetre de tronc més redult 
de 2,29 metres a un metre del 
terra. La seva copa, curulla de 
brancatge ufanós i esglaonat, 
li atorga tal personalitat que 
bé es mereix un nom: la Pi
nassa Espigada de la ca
nal Freda. 

Arrodonim la jornada 
visitant altres pinasses de 
menor port disseminades pels 
voltants, animats pel desig de 
compartir la joia de catalogar 
aquests nous arbres monu
mentals amb tothom qui esti
ma i respecta de tot cor aques
ta muntanya. I és que no 
deixa de ser una notícia molt 
positiva, que invita a l'opti
misme malgrat l'actual decan
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diment i desaparició d'altres arbres singulars, com succeeix amb la corsecada 
Pinassa de la Balma SEAC, el malaurat Pi Tort de Pedra d'Áliga i el desapa
regut Roure de can Massellers. 

Osear Masó Garcia 

Catalogació de noves pinasses en el Pare Natural de Sant Llorenc del Munt i I'Obac 

Situació: meitat inferior de la Canal Freda , vessant est. 

Autors de la catalogacíó : Albert í óscar Masó García, el día 8 de maíg del 2011 

No m· Pinassa Pinassa Espigada 
de la canal Freda de la canal Freda 

Especie. Pinus nigra (pinassa) Pinus nigra (pinassa) 

Perímetre del tronc a la 
2,92 2,60 

base (metres).· 

Perímetre del tronc a 1 2,60 2,29 metre del terra (metres) 

Diametre equivalen! a 1 
0,83 0,73 

metre del terra (metres) 

Alqada aproximada 
aproximadament 20 entre 25 i 30 (me tres) · 

En general for<¡:a bo, peró té la 
Estat de conservació. base del tronc malmesa i coreada Espléndid a primer cop d'ull 

(requeriría l'examen d'experts) 



RECEPCIÓ DE LA 
FLAMA DEL CANIGÓ 
Dia 23 de juny a les 7 de la tarda 

a la SONY, per portar-la a peu 
fins a la pla~a del Mercat. 

Els actes comen~aran 
a dos quarts de 8 de la tarda. 

1 1 

?rttm? 
Castellargraf, S.L 

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

Castellar del Valles 

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 BOAOELLA, 10 
CASTELLAR DEL VALLES 

Tel. 937 472 301 
castellar@tibreriasnobel.es 

www.libreriasnobel.es 

~ 
Esp~l Lector 

Nobel 

~'. 
PLAN~ 

Prat de la Riba, 34 (pla9a de Catalunya) 
Tel. 93 714 40 62 

CASTELLAR DEL VALLES 

CLINICA DENTAL~ 
DEL CEN~E "' 

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

ESPORTS 

STO, 
Cra. de Sentmenat, 78 

Tel. 93 714 28 74 



El teu centre integral 

d' 

Estampació de 

OFERTA SAMARRETES: 
Porta la teva foto, logo, text, ... 

Despedides de solter 1 a 
Aniversaris i detalls 

Comer~os 

Associacions 
Empreses 1 
1 Escoles 1 

i 1' estamparem en una samarreta. 
Si ho prefereixes pots posar tu la 
samarreta. 

2 O
OFERTA 

lo DTE. 

Presentant aquest anunci podrtls 
obtenir un 20% de descompte en el preu. 

Descomptes no acumulables ni sumables entre ells. Oferta vtllida només per estampació transfer i vinil textil. 
Descompte no aplicable al disseny de !'original. Vtllid fins el 31 n/2011 . 

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


