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«Pont cap a la llibertat», obra de Jaume Muntada Al Puig de les Morreres 



PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 

Setembre Activitat Més informació a 

2 
2 
10 
16 
16 
17-18 
21 
23 
25 
25 
27-29 
30 
30 

Termini lliurament fotografíes color Trofeu Joan Riera 
Sortida de marcatge de la ruta de la Marxa Infantil 
Inauguració de l'exposició de fotografía del concurs 
Inscripcions per la Ruta dels Castellars 
Reunió de programació trimestral 
Colonies a la casa «El Pedraforca» 
Reunió del grup, el dimecres 
Reunió dels controls de la Marxa Infantil 
Matinal a la Serra de l'Obac 
Ruta dels Castellars: Primera sortida 
Inscripcions per a la Marxa Infantil 

Grup de Fotografía 
Noticiari del Centre 
Grup de Fotografía 
Grup de Senders 
Grup de Muntanya 
Grup Familiar 
Grup de Natura 

1 octubre 
2 octubre 

Reunió preparatoria del Duatló de Muntanya 
Termini lliurament fotografíes «Dies de pluja» 
Excursió d'observació de les barraques 
51a Marxa Infantil de Regularitat 

N oticiari del Centre 
Anar-hi Anant 
Grup de Senders 
Noticiari del Centre 
Noticiari del Centre 
Grup de Fotografía 
Grup de Natura 
Noticiari del Centre 

TENIM NOTÍCIA DE ... 

Data Excursió Organitza Km 

4 Naturtresc: Mont-ral 933 024 239 1 cep@pirenaic.cat 10 

4 Sortida baixa dificultat Sant Vicen9 ce-svcastellet@telefonica.net 
de Castellet 938 331 097 12 

4 34a Travessa Vallter-Núria 972 260 675 1 ceo@ceolot.cat 

8 Excursió rodalies Breda 606 661 624 1 info@cebreda.cat 12 

10 Ascensió al Comadelo cevilaller@hotmail.com 

11 9a Caminada de Tagamanent lesguilles@gmail.com 

11-12 Pie de Madres Centre Ex. Catalunya 933 152 311 1 cec@cec.cat 

17-18 32a Travessa Matagalls-Montserrat 932 378 659 1 cegracia@cegracia.cat 83 

18 2a Caminada Popular Vila de Monteada Centre Espeleologic Alpí Vallesa 
935 647 780 1 ceav67@hotmail.com 12-18 

18 7a Transdelta (Caminada popular pe! Unió Excta. de Catalunya del Prat de 
terme municipal del Prat) Llobregat secretaria@uecprat.com 12 

18 Cursa d'orientació, !'Avellaneda 2011 Club Excursionista Ripoll 
clubexcursionistaripoll.com 

18 Alta muntanya: Dent d'Orlu (Arieja) Club Excta. Pirenaic 933 024 239 
(2.222 m) cep@pirenaic.cat 

2 oct 21 a edició BICI CIMS, a Oso na www.bicicims.com 

9 oct La Marxeta de Molins de Rei Inscripcions: cem@molinsderei.net 

9 oct 1 a Marx a Solidaria de Gelida centreexcursionista.gelidaentitats.cat 
clubexcursionistagelida@gmail.com 12,6 

14-15 38a Marcha Nacional Veteranos, Padul www.38marchanacionalpadul.com 

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 SETEMBRE 

GRUP DE MUNTANYA 
• Dia 16: Reunió per a programar les activitats del Grup de Mun

tanya, 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 
participar i col-laborar. 

• Dia 2 d'octubre: Col-laboració a les tasques de control i organit
zació de la 51a Marxa Excursionista Infantil de Regularitat de Cas
tellar - Trofeu Josep Coll. 

GRUP ANAR-HI ANANT 
• Dia 25: Matinal a la Serra de l'Obac. Excursió matinal, amb sorti

da a les 8:00 h de l'IES Castellar en cotxes particulars. Itinerari: Coll d'Este
nalles, cova d'en Plana, Pujol de la Mata i tornada. Rores de camí: tres i mitja 
aprox. Vocals: Lluís Vila, 93 714 37 47 i Jaume Font, 93 714 56 76. 

GRUP FAMILIAR 
• Dies 17 i 18: Colónies a la casa «El Pedraforca». Arribarem el dis

sabte a la tarda a la casa, on soparem, dormirem i l'endema, un cop esmorzats, 
farem una excursió a la Serra d'Ensija, concretament a la Gallina Pelada. Eco
nomía: El preu de la pensió completa és de 35 euros pels adults socis, i de 37,50 
pels adults no socis. Pels infants de 3 a 12 anys, socis, seran 27 euros, i pels 
infants no socis 29,50. Per concretar informació consultar a http:// 
groups.google.com/group/cec_grupfamiliar 

GRUP DE SENDERS 
RUTA DELS CASTELLARS 

• Dia 25 de setembre: Castellar de N'Hug - Sant Jaume de 
Frontanya. Recorregut de 18 Km. Sortida de la Rotonda de les Piscines 
a les 6 del matí. Itinerari: Castellar de N'Hug, Coll de Cal Ros, Callada de 
les Rovires, Montverdor, Torrent de Solls, Coll de la Batallola, Sant Jaume de 
Frontanya. Cal portar esmorzar, dinar i beguda suficient. 

• Día 9 d'octubre: Sant Jaume de Frontanya - Lluca. Recorregut 
de 22 Km. Sortida de la Rotonda de les Piscines a les 6 del matí. Iti
nerari: Sant Jaume, Torrent de la Mareta, Cobert de Puigcercós, Pont de Roma, 
Pla de la Serra, Lluc;a. Cal portar esmorzar, dinar i beguda suficient. 

• Dia 23 d'octubre: Lluca - Santa Maria d'Oló. Recorregut de 25 Km. 
Sortida de la Rotonda de les Piscines a les 6 del matí. Itinerari: Lluc;a, 
Prats de Lluc;anes, Can Peonelles, Raval de Sant Feliu Sasserra, El Pujalt, El 
Ciuró, Santa Maria d'Oló. Cal portar esmorzar, dinar i beguda suficient. 

• Dia 6 de novembre: Santa Maria d'Oló - Castelltercol. Recorre
gut de 21 Km. Sortida de la Rotonda de les Piscines a les 6 del matí. 
Itinerari: Santa Maria d'Oló, Can Vilaú, Molí del Perer, Pla de Maria, Caseta 
del Fermí, Moia, Pont de la Fabrega, Collet de Sant Fruitós, Castellterc;ol. Cal 
portar esmorzar, dinar i beguda suficient. 

• Día 20 de novembre: Castelltercol - Castellar del Valles. Recor
regut de 20 Km. Sortida de la Rotonda de les Piscines a les 6 del matí. 



Itinerari: Castellten;:ol, Les Sorreres, Coll del Pi d'en Guardia, Pla de les For
ques, Coll Monner, Cadafalch, Coll de Canyelles, Castellar del Valles. Cal 
portar esmorzar. Es fara un dinar de cloenda a }'arribada. 

INSCRIPCIONS: A partir del dia 16 de setembre, tots els di
vendres, de 21 a 22 hores al local del CEC (o trucant als telefons 
93 714 60 70 o 93 714 86 94). 

PREUS: 5 SORTIDES: 80 € 
3 SORTIDES: 60 € 2 SORTIDES: 50 € 

Nota: El dinar de cloenda no esta inclos en els preus. 

GRUP DE NATURA 
• Dia 21, dimecres: Reunió del Grup Natura. 

4 SORTIDES: 70 € 
1 SORTIDA: 25 € 

• Dia 1 d'octubre: Sortida d'observació de barraques, prevista pel dia 
de l'aplec i suspesa pel mal temps. ltinerari: Pels voltants de les Arenes, a 
veure diferents barraques de pedra seca i el riu Ripoll. Sortida: A les 8 h. del 
matí davant de l'IES Castellar. Despla<;:ament: En cotxes particulars. Rores de 
camí: Tres hores aproximadament. Vocals: Francesc Deu i Elvira Guardia, tel. 
93 714 58 70. 

GRUP DE FOTOGRAFIA 
48e Concurs de Fotografía Artística, 34e Trofeu Joan Riera, Tema 

lliure. El dia 2 de setembre s'acaba el termini d'entrega de les fotografíes del 
34e Trofeu Joan Riera. El dimarts 6, a les 21,30 hores, el jurat format per mem
bres del Departa
ment de Fotografia 
de les Agrupacions 
Narcís Giralt, faran 
el veredicte públic 
del concurs. El dis
sabte 10 a les 12 
del migdia, inau
guració de l'ex
posició i lliura
ment dels premis 
als guanyadors del 
concurs de fotogra
fia. L'exposició 
restara oberta els 
dies 10, 11 i 12, de 
Festa Major, de 12 
a 2 del migdia i de 6 Pont entre Cabanes i Pontedeume 
a 8 del vespre. 

Des de la vocalia del Grup de Fotografia volem felicitar a tres participants 
habituals als concursos del Centre Excursionista: Elvira Guardia, Maria Marín 
i Francesc Deu. Tots tres van ser els guanyadors del concurs del centenari de 
la U.E. Castellar. 

Respecte les fotografíes del tercer trimestre del 26e Concurs Anual de 
Fotografia, hi ha temps de portar-les fins el dia 30 de setembre. Cal recordar 
que aquest trimestre és del tema obligat «Dies de pluja». 



26e CONCURS DE FOTOGRAFIES EN COLOR PER TRIMESTRES 
PUNTUACIÓ DEL 2n TRIMESTRE, TEMA PONTS 

JURAT DEPART. FOTOGRAFIA AGRUP. PROF. NARCÍS GIRALT 

Classificació Foto 1 Foto 2 Total 

1 Jaume Muntada (Portada) 22 20 42 
2 Carme Vidal 21 20 41 
3 Enrie Comellas 21 19 40 
4 Carme Mas 20 20 40 
5 Guillem Díaz 20 19 39 
6 Jordi Serra 20 16 36 
7 Pere Fité 18 18 36 
8 Ma Teresa Robles 20 14 34 
9 Manel Bernal 19 15 34 
10 Sara Ureña 17 17 34 
11 Jaume Calsina 21 12 33 
12 Francesc Deu 17 16 33 
13 Francisco Morales 18 15 33 
14 Marina Muntada 18 13 31 
15 Caries Mota 18 13 31 
16 Lluís Latorre 18 13 31 
17 Elvira Guardia 16 15 31 
18 Eduard González 16 15 31 
19 Antoni Seguí 16 14 30 
20 Montse Mañosa 16 14 30 
21 Toni Penalva 17 12 29 
22 Carmen Campos 16 12 28 
23 Emilia Garcia 15 13 28 
24 Isabel Mach 14 14 28 
25 Angel Pastor 15 12 27 
26 Maria Marin 14 12 26 
27 Paula Tordesillas 13 12 25 
28 Adria Deu 17 o 17 
29 Marian Esteve 13 o 13 

CLASSIFICACIÓ GENERAL 

Classificació General lr. Trim. 2n. Trim. 3r. Trim. 4t. Trim. Total 

1 Enrie Comellas 39 40 79 
2 Guillem Diaz 40 39 79 
3 Jaume Calsina 43 33 76 
4 Jaume Muntada 34 42 76 
5 Pere Fité 40 36 76 
6 Carme Mas 33 40 73 
7 Sara Ureña 39 34 73 
8 Francesc Deu 38 33 71 
9 Francisco Morales 38 32 70 
10 Lluís Latorre 38 31 69 

-



Classificació General lr. Trim. 2n. Trim. 3r. Trim. 4t. Trim. Total 

11 Elvira Guardia 38 31 69 
12 Carme Vidal 27 41 68 
13 Manel Bernal 34 34 68 
14 Marina Muntada 35 31 66 
15 Jordi Serra 30 36 66 
16 Ma Teresa Robles 31 34 65 
17 Antoni Seguí 32 30 62 
18 Maria Marin 36 26 62 
19 Eduard González 31 31 62 
20 Montse Mañosa 28 30 58 
21 Caries Mota 27 31 58 
22 Paula Tordesillas 32 25 57 
23 Emilia Garcia 29 28 57 
24 Carmen Campos 28 28 56 
25 Angel Pastor 28 27 55 
26 Isabel Mach 27 28 55 
27 Toni Penalva 26 29 55 
28 Marian Esteve 28 13 41 
29 Meritxell Genesca 36 36 
30 Jordi Mateo 26 26 
31 Guillem Gimeno 24 24 
32 Adria Deu 17 17 

NOTICIARI DEL CENTRE 

51a MARXA EXCURSIONISTA INFANTIL DE REGULARITAT 
• Dia 23, divendres : Reunió de controls i col-laboradors de la 

Marxa Infantil , a les 21:30 h, al local del Centre. Comptem ambla vostra par
ticipació pels infants . 

• Dies 27, 28 i 29, de 6 a 8 de la tarda , inscripcions per a la Marxa 
Infantil. 

• Dia 2 d'octubre: La Marxa. Enguany la sortida es fara en autocar, de 
davant de l'Institut dels Pedrissos (lES Castellar) fins Sant Vicenc; de Jonque-



res, prop Sabadell. Els horaris per agafar l'autocar estaran indicats en 
la butlleta d'inscripció que cal portar . Els acompanyants que s'hagin 
inscrit aniran en el darrer autocar, a les 9:30 h . 

El trajecte és de 9, 7 km sense dificultats. Es passara Ripoll avall fins el 
molí de l'Amat i es pujara cap a la Torre del Canonge, amb esmorzar a Togores, 
i seguint cap a can Vila, can Torrents, ca n'Ametller i masia de Puigverd. La 
zona de jocs sera la plac;a de Catalunya de Castellar. Finalment l'arribada sera 
a la plac;a del Mirador. 

Recordeu que l'any passat va ser el cinquentenari i es donava esmorzar. 
Aquest any, no. Cal portar-se esmorzar i cantimplora amb aigua o begu
da, gorra i calc;at adequat. 

QUEIXA FORMAL AL SETMANARI «L'ACTUAL>> 

Trobem logic que vulgueu informar els castellarencs de les activitats 
setmanals de les entitats del poble, pero ens trobem massa sovint amb 
greus inconvenients degut a que la informació que doneu fa creure la 
gent que hi poden participar sense avisar, sense inscriure's o sense 
sol·licitar informació completa als responsables de l'activitat. 

Ens hem trobat amb persones que s'han presentat vestides i calc;a
des d'anar pel carrer quan l'activitat requería roba soferta i calc;at de ca
minar, i altres que no estaven cobertes per cap asseguranc;a quan la sorti
da implicava estar assegurat per la Federació. 

És a dir, els poseu en un compromís, i a nosaltres com a responsa
bles, molt més. Per aixo us demanem que inclogueu sempre, al citar ac
tivitats del Centre, ben dar al principi de tot, aquest text o un de semblant: 

<<CAL DEMANAR MÉS INFORMACIÓ 
PER PARTICIPAR EN AQUESTES ACTIVITATS)) . 

Així, ningú es podra queixar i no tindrem tantes sorpreses desagra
dables a l'inici de les activitats programades. 



REUNIÓ DE PREPARACIÓ 
DEL 5e DUATLÓ DE MUNTANYA 

• Dia 30, divendres: Convocatoria de reu
mo a les 21:30 al local del Centre per a totes 
aquelles persones que vulguin col.laborar als con
trola del 5e Duatló de Muntanya Vila de Caste
llar. 

Una vegada més, demanem la col ·laboració 
del soci i de l'Entitat per aquesta prova que en 
cada edició esta agafant més afició. 

Per a qualsevol dubte o si no podeu venir i 
voleu col-laborar, podeu trucar al Manel Corral, 
telefon 609 08 35 08. 

ELECCIONS A REPRESENTANT DE LA VEGUERIA DEL VALLES 
Informació oficial per a qui en pugui estar interessat 

La Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, convoca eleccions 
a Representant Territorial, Veguer, de la Veguería del Valles 
Requisita per a ser candidat: 

-Ser major d'edat 

-Ser proposat per una o més entitats de la mateixa Divisió Territorial 
i de la que el candidat n'és soci amb una antiguitat mínima de 4 anys. 

-No ocupar carrecs de presidenta d'una entitat de la FEEC o de la 
junta directiva de la FEEC. 

-Estar en ple ús de drets civils. 

-No trabar-se sotmes a cap sanció inhabilitadora dictada per l'organ 
competen t. 

-Presentar candidatura conjunta a l'elecció amb un sots-Veguer, apor
tant les dades personals de cadascú. 

CALENDAR! ELECTORAL: 

El termini per la presentació de candidatures es tancara el dia 21 
de setembre de 2011. 

Votacions: Dilluns 10 d'octubre de 2011, de 10 a 11 del vespre al lo
cal del CLUB FALCONS DE SABADELL. El vot el podra exercir el presi
dent de les entitats convocades, el vicepresident o persona delegada. 

Si algun soci del nostre Centre vol presentar la candidatura a Veguer 
pot comunicar-ho a la Secretaria de l'entitat per fer els documenta ne
cessaris amb temps. 



EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DELS MESOS DE JULIOL 1 AGOST 

EL VALLES S'IL·LUMINA 
Aquest és el nom que el Grup Anar-hi Anant va posar a !'última excur

sió del curs. V are m anar més de 30 excursionistes a la Mola a veure com el 
Valles s'il -luminava. 

Pero la Naturalesa té les seves coses; qui es pensava que un dos de juliol 
una boira molt densa no ens deixaria veure res? Practicament no es veia ni el 
Monestir. 

El que en un comenr;ament va semblar que seria un gran inconvenient, 
va passar a ser la gran atracció de l'excursió. Varem fer el camí de la font Soleia, 
un camí queja normalment té el seu encant, amb la boira encara era molt més 
encantador, nosaltres caminant i els escaladors practicant la seva afició. 

Després d'una petita grimpada per una canal, varem anar pujant cap a 
la font del Saüc. A banda i banda del camí era un mar de boira, tenies la sen
sació que podies fer un salt i caminar-hi per damunt, pero «ningú ho va pro
var». A !'arribar a la Mola l'edifici era una silueta fantasmal. Ens varem fer unes 
fotos pel record abans que la poca llum que teníem acabés de marxar, i després 
de sopar i de recuperar una mica les forces i veient que les llums del Valles no 
les podríem veure, vam encendre les que nosaltres portavem i vam comenr;ar a 
baixar sempre envoltats per la boira i molt contents de l'excursió que sense 
preveure havíem tingut, aixo sí, pensant que hem de tornar un altre dia a la 
Mola per veure com EL VALLES S'IL· LUMINA. 

Grup Anar-hi Anant 



• 

ÚLTIMA SORTIDA PROGRAMADA PEL GRUP DE MUNTANYA 

Només un incís sobre la penúltima sortida del 19 de juny. Fantastic dia 
i fresquet per pujar i voltar pel Serrat Voltor, la Creu de Ferro i acabar al Cap 
de la Gallina Pelada (2.317 m) a la Serra d'Ensija, entre Saldes i Gosol, on va
rem dinar satisfets. 

A la foto
grafia, el 10 
de juliol, els 
participants 
de la darrera 
sortida dels 
Itineraris per 
l'Alt Bergue
da 1 Car
dener dalt 
del cim del 
Pedró dels 
Quatre Bat
lles (2.388 
m), des d'on 
van arribar 
dalt del Puig 
de les Mor
reres (2 .214 
m) amb da
vallada per 
les grans pis
tes del Port 
del Comte, el 

passat 10 de juliol. La diada va acabar amb un bon dinar de companys a l'hos
tal de Sant Lloren<; dels Morunys i visita a l'església i el claustre. Per recordar 
també . 



EXCURSIÓ AL PUIGMAL - NÚRIA 

El passat 23 
de juliol de 2011 , el 
Guillem i jo, acompa
nyats per la Carme, 
l'Eli i la Núria, vam 
sortir de Castellar a 
les 6 en punt del 
matí per dirigir-nos a 
Fontalba i des d'alla 
iniciar d'una banda 
la Núria, la Carme i 
l'Eli la ruta a la Vall 
de Núria, i el Gui
llem i jo comenc;ar 
l'ascensió al Puigmal, 

per després baixar a la Vall de Núria i tornar a Fontalba. 
Al poc de comenc;ar l'ascensió, ja vam tenir la sort d'albirar a uns dos

cents metres un grup de deu o dotze Isards pasturant i corrent pel vessant; 
genial. Amb pas lent pero continu, i sense fer cap parada, només per admirar i 
fotografiar el magnífic paisatge. I anar afegint roba al nostre cos, ja que con
forme pujavem cada vegada feia més fred i més vent. La sensació que vaig sen
tir en arribar al cim, cree no poder expressar-la des d'aquí. Va ser una cosa que 
em va omplir totalment i que estic segur que vosaltres també haureu sentit més 
d'una vegada. Després 
d'uns moments de des-
cans al cim gaudint de 
les vistes, vam comenc;ar 
el descens cap a Núria 
per unes pendents bas
tant relliscoses, per tra
bar-nos ambla Núria, la 
Carme i l'Eli, que varen 
disfrutar també del seu 
camí, i després de men
jar alguna cosa varem 
tornar tots junts a 
Fontalba on havíem dei
xat el cotxe. 

Particularm e n t 
per a mi va ser una ex
cursió que m'omple de molt agradables sensacions i goig, ja que sempre l'havia 
desitjat fer i mai trobava ni el moment ni la companyia, o no he sabut trobar 
fins ara que el Guillem coneixedor de les ganes que jo tenia de pujar al Puigmal, 
es va oferir per acompanyar-me, cosa que mai podré agrair suficient per tot el 
que per a mi ha significat. Gracies. 

Jordi Múrcia 



La secció coment;a a moure's i es
perem que vagi a més. Els dimarts i 
dijous ens veiem al boulder de 19 a 21h 
i a partir del proper mes de setembre 
encetarem les trobades de divendres 
per fer petar la xerrada i compartir 
experiencies i rialles. Us hi esperem. 

Més informació al nostre local 

JULIOL 

9 i 10 Olla de Núria. Núria, Marc, Antonio, Manolo, Txell, Montse, Laia i 
Esteve. 

12 Escalada al Cavall Bernat (la Mola). Jordi i Jordi. 
16 i 17 Escalada esportiva a Vilanova de Meia. Montserrat, Jordi, Laia 

i Esteve. 
20 Escalada esportiva a Subirats. Jordi, Montserrat i Jordi. 
23 Escalada esportiva a Montserrat - El Jardinet. Montserrat, 

Jordi, Laia i Esteve. 
24 Escalada a Montserrat - Gorros (via Doc. Anton R.) Montser

rat i Jordi. 
30 i 31 Ascensió al Pie Estanyó (2.915 m.) - Andorra. Laia i Esteve. 

6 i 12 

17 
22 

AGOST 

Ordesa. Ascensió del Taillón (3.144 m.), cresta Taillón-Gavie
tos, Gavieto Or. (3.031 m.) i.Occ. (3.034 m.); ascensió al Mar
boré (3.248 m.), Pico Or. De la Cascada (3.161 m.), Casco (3.006 
m.), Torre (3.009 m.) i Mont Perdut (3.355 m.). Laia i Esteve. 
Escalada esportiva a Quiros - Asturies. Montserrat i Jordi. 
Escalada a Montserrat - Gorros - Gorra Marinera (via del 
vadant). Laia, Isa i Esteve. 

TOTS ELS CAMINS PORTEN A SANTIAGO 

Ara fa vint anys, la meva dona Anna Maria i j_o ens varem embrancar a 
fer l'anomenat Camí Frances que va a Santiago de Compostel-la, provinent 
d'Occitania. El vam iniciar a la mateixa ratlla fronterera, el pas de Somport, a 
Candanchú, i al cap de vint-i-un dies consecutius arribarem a la catedral de 
Santiago, cansats pero contents ... Ens va agradar tant que ens hi hem engan
xat durant aquests vint anys transcorreguts. Allo que no farem més és anar-hi 
a l'estiu, perque la calor és aclaparadora. Descartant l'hivern, el mes per 
excel-lencia és el juny, sense cap dubte. Calor moderada i moltes hores de llum 
al dia. 

S'ha anat posant molt de moda d'anar fent els diversos camins per eta
pes, és a dir, a trossos. Fins i tot amb cotxes de suport i altres ajudes sofistica
des. Considero que cada camí s'ha de seguir de principi a final (pot haver-hi 
alguna etapa de descans). Cadascú ha de triar el recorregut que més s'ajusti a 
les seves circumstancies (familiars, de feina, etc.), pero penseu que tots els que 



hem recorregut han estat fets en menys d'un mes. Aixo vol dir que entra dins 
el termini normal de vacances. Tan sols queda el problema de poder escollir el 
mes. 

Us detallo els camins que nosaltres dos hem trepitjat fins ara, perque us 
en feu una idea. Penseu que tothom els comen<;a al lloc que els resulta més 
addient, pero !'arribada és sempre a Santiago, amb l'excepció de Fisterra. 

l. Camiño Francés, per Aragó: Somport, Puente la Reina, O Cebreiro i 
Santiago (21 dies X 40 km/dia) 0000 845 km. 

2. Camiño Francés, per Navarra: St.Jean-pie-de-Port, Orreaga, Pte. la 
Reina i Santiago (22 dies X 35 km/dia) 000 775 km. 

3. Santiago, 
Fisterra, Muxía (4 
dies X 30 km/dia) 0000 

120 km. 
4 . Camiño do 

Norte: Santillana 
del Mar, Ribadeo, 
Sobrado i Santiago 
(16 dies X 30 km/dia) 
0000 480 km. 

5. Camiño Pri-
mitivo: Villaviciosa, 
Oviedo, A Fonsagra
da, Sobrado i San
tiago (12 dies X 31 
km/dia) 0000 375 km. 

6. Vía de Prata (final): Chaves (Portugal), Verín, Allaríz, Monte Sacro i 
Santiago (8 dies X 27 km/dia) 0000 215 km. 

7. Camiño Mar de Arousa: Río Ulla, Pontecesures, Padrón, Escravitude i 
Santiago oo· 25 km. 

8. Camiño Monacal da Costa: Caminha (Portugal), Santa Trega, Oía, 
Baiona, Vigo i Santiago 
(8 dies X 21 km/dia) 0000 

Fotos: Anna Ma Palleja. Alberg de Bruma 
i Praza do Obradoiro amb (<indignats» 

165 km. 
9. Camiño Inglés 

Guny 2011): Ferrol, Neda, 
Pontedeume, Betanzos, 
Bruma, Ordes i Santiago 
(6 dies X 20 km/dia) 0000 

120 km. Variant: A Coru
ña, Cambre, Bruma i 
Santiago (75 km) 

Total de kilometres 
recorreguts 00000 3.115 km. 

Fixeu-vos en !'evo
lució transcorreguda du
rant aquestes dues deca
des. Mentre que l'any 



1991 vam fer el camí més llarg en només 21 dies, amb una mitjana de 40 km 
diaris (en una de les etapes vam fer-ne 57 i en una altra només 17), a mida 
que passen els anys les distancies disminueixen i els dies s'allarguen. Enguany 
ens ha sortit una mitjana de 20 km/dia, exactament la meitat del 1991. 

Pero no us espanteu. Tothom pot arribar a Santiago i aconseguir la 
Compostel1a, sempre que justifiqui haver fet 100 km dintre de Galícia, a peu. 
Si és en bicicleta en calen 150. El territori gallee esta molt ben equipat i cadas
cú por seguir-lo a la seva mida. És una experiencia que val la pena, i la prova 
és que «enganxa». Us recomano qualsevol d'aquests «camiños». Ja m'ho sabreu 
dir. 

Josep Ma Torras 

ES PELEO LOGIA 
• Dia 23 de juliol: AVENC DEL SOT GRAN (-8m., 22m.) Situat al ter

me municipal de Castellar del Valles, sota el massís del Puig de la Creu. Petit 
avene compost per un únic pou, pero amb les poques formacions que té molt ben 
conservades. A -3 mts. de !'entrada trobem un repla ama esquerra que ens porta 
a una petita galería d'uns 4 mts. de recorregut, i que al final té una columna. 
Per sobre d'aquesta columna hi ha una estreta galería que acaba amb una petita 
sala també amb formacions . Descens realitzat per: A. Guillemot, J. Guillemot, 
M. Mañosa i J . Navarro. (Fotografía 1). 

• Dia 24 de juliol: AVENC DEL BUFÍ (-19m.) Situat al terme municipal 
de Begues dins el massís del Garraf. Té dos pous d'accés, nosaltres entrarem 
pel més ample, ja que l'altre és una estreta escletxa impracticable. Cavitat com
posta d'un únic pou d'uns -17'5m. A pocs metres de !'entrada comencem a tro
bar-nos banderes, i a baix de tot, passat un pas estret, té una petita sala amb 
formacions bastant ben conservades. Descens realitzat per: M. Mañosa, J . 
Navarro i J. Navazo. (Fotografia 2). 



Sant Vicen<;: de Jonqueres, molí de I'Amat, Torre del Canonge, Togores, 
can Vila, can Torrents, ca n'Ametller, Puigverd, pla<;:a de Catalunya, pla<;:a 
del Mirador a Castellar. Recorregut matinal de 9,7 kilometres 

PARTICI PANTS 
Parelles formades per infants de 7 a 13 anys -nascuts del 1998 al 2004-
o parelles formades per un infant acompanyat d'una persona major d'edat. 

INSCRIPCIONS 
Al local del Centre Excursionista, carrer Colom, s/n (Ateneu) , els dies 
27, 28 i 29 de setembre -de dimarts a dijous- des de les 18.00 a 
les 20.00 hores de la tarda. És quan es sorteja l'ordre de sortida. 

DRETS D'INSCRIPCIÓ 
Socis del Centre: 4 euros per persona (8 euros per equip). 
No socis: 6 euros per persona. En ambdós casos inclou el trasllat en 
autocar fins el punt de sortida i l'asseguran<;:a. 
Cal portar-se l'esmorzar i cantimplora amb aigua o beguda. 

SORTIDA DELS AUTOCARS 
Davant de l'edifici de l'lnstitut lES Castellar, als Pedrissos. L'hora i 
!'autocar de sortida s'indicara en el moment de ter la inscripció. El primer 
equip sortira a les 8,30 del matí del Pare de Jonqueres. 

ARRIBADA 
Pla<;:a Major, porxo del Mirador, a partir de les 12 del migdia fins a 
dos quarts de 2 de la tarda. 

ZONA DE JOCS 
Estara situada a la pla<;:a de Catalunya. 

Amb el suport de: 
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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 


