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Muntanyes i mar, 
mar i muntanyes . 
Glaciar entre el Monte Rosa 
i Castor i PoHux, 
aquest estiu. 
Fotografia JMI.Martí 

«Conversa refrescant» 
de Jaume Muntada, 
premi d'honor 
Joan Riera. 



PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 

Octubre Activitat Més informació a 

1 Visita a les barraques de l'entorn del Riu Ripoll Grup de Natura 
2 51a Marxa Excursionista Infantil de Regularitat Noticiari del Centre 
9 Entorns de Caldes. Matinal Grup Anar-hi Anant 
9 Sant Jaume de Frontanya - Llur;:a Grup de Senders 
9 Projecte Rius Grup Familiar 
16 Cicle Camins i racons de Sant Lloren¡;: Grup de Muntanya 
16 L'Hospital de Sang i tast d'espéleo a la serra de l'Obac Grup Familiar 
23 Les ermites de Montserrat Grup Anar-hi Anant 

TENIM NOTÍCIA DE ... 

Data Excursió Organitza Km 

1 «Cursa del sot». Gemc (Monistrol de Calders) 
http://cursadelsot@blogspot.com 10 

2 XVII Itinerari-Marató per Collserola Unió Excta. d'Horta, 933 583 740 
www.uechorta.net 

2 XXXI Marxa Passeig la Val! del Tenes Unió Excta. Val! del Tenes, 938416450 
www.uecvalltenes.com 

2 Travessa del Cadí Comissió St. Antoni Abat, Canovelles 
www .lacomi.org 

28 al XXXVe Aplec Excursionista http://cursadelsot.blogspot.com 
1 nov deis Paisos Catalans, a l'Alguer (www.aplecexcursionista.cat) 10,7 

9 La Marxeta (cal inscriure's) Centre Excta. de Molins de Rei 
marxeta.cem@molinsderei.net 

9 la Marxa no competitiva, Castellar Espai Kilian 
de n'Hug www.espaikilian.com 

16 Sortida a la Fageda d' en J arda Club de Breda, 606 661 624 info@cebreda.cat 15 

23 GR 176 la etapa Ruta Club Excta. Pirenaic 93 302 42 39 
del Romanic: Navas·Valldeperes cep@pirenaic.cat 19 

23 15a caminada popular de Sitges Centre Excta. Sitges 607 837 227 
excsitges@gmail.com 15 

23 24a marxa popular de BTT Centre Excta.Sant Vicen9 de Castellet 
(12-22-35 km) 93 833 10 97, ce-svcastellet@telef.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 D'OCTUBRE 

GRUP DE MUNTANYA 
• Dia 2: Col-laboració a les tasques de control i organització de 

la 51a Marxa Excursionista Infantil de Regularitat de Castellar - Tro
feu Josep Coll. 

• Dia 16: Cicle de sortides matinals Camins i racons de Sant 
Llorenc del Munt i de la serra de l'Obac (6). Itinerari: Aparcament del 
Marquet de la Roca o de les Roques, collet del Llor, Cau dels Emboscats, el 
Queixal Corcat, carena dels Emprius, l'Ocell de Pedra, la Vall, font de la Gui
neu, Montcau, coll d'Eres, cova dels Llimacs, Cavall Bernat de la Vall, collet 
del Llor, Aparcament del Marquet. Sortida: a dos quarts de vuit del matí, en 
punt, de l'aparcament de la pla<;a Calissó. Desplac;ament: amb vehicles parti
culars. Hora prevista d'arribada a Castellar; a dos quarts de dues de la 
tarda. Rores efectives de camí: 4 (apr.). Vocals. Joan Roura i Jaume 
Torrens, telefons: 93 714 55 42 i 618 349 229. 

GRUP ANAR-HI ANANT 
• Dia 9: Els entorns de Caldes. Excursió matinal, sortida a les 8 hores 

de l'IES Castellar en cotxes particulars, hores de camí tres i mitja aprox. Vo
cals: Ricard Canturri 93 714 25 54 i Guillem Diaz 93 714 82 95. 

• Dia 23: Les ermites de Montserrat - l. Excursió matinal, sortida a 
les 8 hores de l'IES Castellar en cotxes particulars. Itinerari: Santa Cecília, camí 
de l'Arrel, ermita:'.de la Trinitat, ermita de Santa Creu, ermita de Sant Dimes i 
retorn. Hor~s de_ camí: tres i mitja aprox. Vocal: Josep Ramon Recorda 
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GRUP FAMILlAR 
• Dia,,2:· P~Hicipació en la Marxa de Regularitat Infantil 
• Düi: 9: Projecte Rius . Ens trobarem a les 10:00h al parking de l'Ermita 

de Les Arenes per anar a inspeccionar el tram de riu que tenim apadrinat. 
• Dia i6: Ex~ursió a !'Hospital de Sang i petit tast d'espéleo a la Cort Fosca 

de Mata rodona, a la Serra de l'Obac. Hora i lloc de trobada: A les 09:00h a 
l'aparcament del Viena. Hora de tornada: sobre les 17:00h aproximadament. 
Itinerari: Deixarem el cotxe a l'Alzina del Salari i farem un recorregut circular 
per la Serra de l'Obac en direcció al Turó de la Fosca fins arribar a !'Hospital 
de Sang. Sortint de la cova farem la tornada per un altre camí que ens portara 
a la Font de la Pola on pararem a dinar i que ens portara de nou a l'Alzina del 
Salari. Cal portar: esmorzar, dinar i aigua. Per entrar a la cova és important 
portar lot, roba vella per embrutar i el case de la bici. Per més informació i per 
confirmar assist?mcia, consulteu el web http//groups .google .com/group/ 
cec_grupfamiliar o bé truqueu a l'Emília al telefon 636 427 038. 

GRUP DE SENDERS 
• Dia 9: Sant Jaume de Frontanya - Lluc;a. Recorregut de 22 Km. 

Sortida de la Rotonda de les Piscines a les 6 del matí. Itinerari: Sant 
Jaume, Torrent de la Moreta, Cobert de Puigcercós, Pont de Roma, Pla de la 
Serra, Llu<;a. Cal portar esmorzar, dinar i beguda suficient. 



GRUP DE NATURA 
• Dia 1: Visita a les barraques de l'entorn del Riu Ripoll. Itinera

ri: Per l'entorn del Riu Ripoll, visitant diferents construccions i altres valors 
naturals del nostre patrimoni: Ermita de Les Arenes, Forn de Cale; 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 Carner, de l'Enric 
de la Fonda i de Jesús Ballestar; Fonts: del Carme, de l'Avellaner, de la Fal
guera, del Rossinyol, del Barceló, de l'Enric de la Fonda, de l'Espígol i del Ro
maní. Sortida: a les 8 del matí davant l'IES Castellar. Desplac;ament: amb cot
xes particulars. Recorregut: d'uns 9 km. i 300 m. de desnivel!. Vocals: Elvira 
Guardia i Francesc Deu ambla col1aboració d'en Joan Roura. Tel. 93 714 58 70. 

GRUP DE FOTOGRAFIA 
48e. Concurs de Fotografia Artística - Trofeu Joan Riera 31e. en color. 

Conversa refrescant, de Jaume Muntada, premi d'honor Joan Riera 

El passat 7 de setembre el jurat va emetre el següent resultat. De les 50 
fotografies presentarles pertanyents a 25 autors, va concedir el premi d'honor, 
trofeu Joan Riera, al senyor Jaume Muntada, per l'obra «Conversa refrescant»; 
primer premi a la sen yo reta Anna Calsina, per robra «Garba»; segon premi al 
senyor Pere Fité, per l' obra «Sen se sortida» i tercer premi a la senyora El vira 
Guardia per !'obra «Tardar als aiguamolls de l'Emporda». Els premis foren lliu
rats als guanyadors el passat dia 11 de setembre, a les 12 del migdia en r acte 
d'inauguració de les exposicions de Festa Major. Des de la vocalia del grup de 
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Guanyadors del trofeu Joan Riera 

fotografia volem agrair la participació a tots els concursants i felicitar els gua
nyadors . Recordar que les fotografíes restaran exposades fins a finals del mes 
d 'otubre i es poden visitar tots els dimecres de 7 a 9 del vespre i els divendres 
de 9 a 11 de la nit. 

26e. Concurs Anual de Fotografía per trimestres 
La primera setmana d'octubre es celebrara el veredicte públic del tercer 

trimestre d ' enguany, amb el tema «Dies de pluja». Aquest sera emes pel jurat 
format pels membres del Departament de Fotografia de les Agrupacions Narcís 
Giralt de Sabadell. 

NOTICIARI DEL CENTRE 

• Dia 2: 51a Marxa Excursionista Infantil de Regularitat, 22e Tro
feu Josep Coll i 9a oberta als adults. 

Despla<;ament en autocar des de l'IES Castellar de 7:30 a 9:30h. segons 
ordre sortejat. Itinerari: Sant Vicen<; de Jonqueres, molí de l'Amat, Torre del 
Canonge, Togores, can Vila, can Torrents, ca n 'Ametller, Puigverd, pla<;a de 
Catalunya (zona de jocs) i arribada a la pla<;a del Mirador a Castellar. Recor
regut de 9, 7 km. calculat per entre 3 i 4 hores. 

El lliurament de premis es fara el 19 de novembre a les 6 de la tarda a 
l'auditori municipal Miquel Pont. 

Durant el final d'estiu, membres de l'equip organitzador han fet la nete
ja de trams embrossats del camí, el cronometratge i el marcatge previs, i s'ha 



preparat i repartit la publicitat corresponent a centres escolars, entitats i parti
culars. 

En l'organització hi col-laboren també socis dels diversos grups del Cen
tre i altres persones voluntaries d'arreu, fent cadascú la funció assignada i as
sumida, alguns des de fa anys. Agrai:m la vostra solidaritat en col·laboracions 
tan entranyables per als nens i adolescents. 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DELS MESOS DE JULIOL 1 AGOST 

GRUP FAMILIAR, COLÓNIES PRIMERES AL BERGUEDÁ 
Els passats 17 i 18 de setembre l'actual Grup Familiar va dur a terme 

les seves primeres colonies a la zona del Bergueda. El nostre objectiu era el cim 
de la Gallina Pelada. Tot va comen9ar tal com estava previst. Ens vam reunir 
a la casa de colonies El Pedraforca a la tarda i feia un dia espectacular fins al 
punt que els nanos, i alguns no tan nanos, es van banyar. La casa és molt maca 
i l'entorn privilegiat amb magnifiques vistes del Pedraforca i també de la Ga
llina Pelada, el nostre objectiu. Lamentablement quan ens vam llevar aquests 
dos cims tan espectaculars havien desaparegut!! Durant la nit va caure una 
bona turmenta i tot i que al llevar-nos no plovia estava tot molt tapat i emboi
rat. Vam decidir que el més assenyat era no fer el cim i vam dur a terme un 
pla B. Vam anar cap a Gósol on afortunadament estava menys tapat i fins i tot 
vam veure algun raig de sol. Alla vam comen9ar a caminar direcció a l'area 
recreativa de la Font Terrers situada a 1.635m. En aquest punt vam seguir la 
Ruta de la Mallerenga petita, un recorregut circular que té com a punt culmi-



nant el Tossal del Castell de Termes (l. 70lm), un fantastic mirador de Gosol, i 
la Serra del Cadí amb el Pedraforca en primer terme. 

Ens ha quedat l'espineta de no fer el cim pero ja tenim una excusa per 
tornar-hi. Malgrat aixo ens ho vam passar mooolt i mooolt bé. La companyia, 
un plaer!! 

ES PELEO LOGIA 
• Dia 6 d'agost: COVA DE RIALB (460m., +12m., -26m.) Situada al ter

me municipal de Queralbs. L'entrada esta situada sobre el recorregut del cre
mallera de Ribes de Fresser a Núria, i s'ha de passar pel costat dels jardins de 
l'hotel Rialb. L'entrada de la cova té una gran balma de 60m. de llarg per 5m. 
d'al9ada i d'aquí surten una serie de galeries que formen part de la cavitat. A 
ma esquerra de la balma hi ha dues petites galeries, al centre n'hi trobem una 
altra, i la més important és a ma dreta. Aquesta galeria és la més ample i ar
riba un punt on es divideix en dues, si seguim la de ma dreta de més redu:ides 
dimensions, aviat s'acaba. Tornem a la bifurcació i seguim la de l'esquerra, re
muntem una formació amb una inclinació comode, travessem una zona de pe
tits gourgs que té un tram inundat (és aconsellable portar botes d'aigua). Pas
sat aquest tram a la nostra dreta surt una altra petita galeria. Acabem la nostra 
exploració remuntant la galeria per una paret amb una inclinació superior que 
!'anterior, que surt a la nostra esquerra i acaba en una sala estreta de sostre 
cada vegada més baix, amb algunes formacions més que en tota la resta de la 
cavitat. Visita realitzada per: J. Contreras, M. Mañosa i J. Navarro. 

Cova de Rialb Cova de les Animes 



• Día 14 d'agost : COVA DE LES ANIMES (256m.) Situada al dins el 
massís de Sant Lloren<; del Munt, per sota la font del Saüc. La galería d'entra
da és estreta pero ens permet anar drets, uns metres més endins s'abaixa de 
sostre i ens hem d'arrossegar. Arribem a una crui:lla on ja ens podrem posar 
drets fins al final de la galería. D'aquesta bifurcació, a ma dreta surt una gale
ría que, al fons de tot va a parar a una altra galería on hi ha les poques forma
cions que té aquesta cova. Tornem a la crui:lla, i seguim endavant, a ma esquerra 
trobem una galería que té sortida a !'exterior. Cal dir que, si la travessem, hem 
de tornar pel mateix lloc que hem entrat. Visita realitzada per: M. Mañosa i J. 
Navarro. 

Estem preparant unes ses-

G •• 11
1 1 sions de diapositives de les acti-
1 1 vitats que anem realitzant, que 

comen<;:arem a fer els divendres 
. Grup d'Aita Muntanya ¡ Escalada al vespre, on a més farem petar 

la xerrada i prepararem sortides 
i activitats. Estigueu atents i us anirem informant. A més i com sempre, els 
dimarts i dijous ens veiem al boulder de 19 a 21h. Us hi esperem. 

Més informació al nostre local 
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SETEMBRE 

Escalada a Montserrat - Gorros (vía Stromberg al gorro 
frígí). Jordi M., Gemma P., Josep P . i Núria A. 

Escalada a Montserrat - Cavall Bernat (vía Punsola 
Reníu). Jordi M. i Josep P . 

Matagalls - Montserrat. Diversos participants. 

ESCALADA 
UNA NOVA VIA D'ESCALADA 

A LA SERRA DE L'OBAC: XEMENEIA MTM 

Fa uns quants mesos, mentre tornavem d'una excursió als Castells de la 
serra de l'Espluga, ens vam fixar que el cingle del camí de la font de la Pola 
forma una ombrívola i amagada raconada en un punt situat entre la font de la 
Pola i la balma de la Porquerissa. Encuriosits, vam atansar-nos-hi i vam desco
brir amb estupefacció una profunda xemeneia. Des del seu peu semblava oferir 
una escalada franca i, aparentment, no mostrava senyals d'haver estat ascen
dida. Ja a casa, remenant ressenyes i articles de la regió, no vam trobar cap 
referencia grafica ni escrita d'una escalada a aquella salvatge xemeneia, fet que 
ens va animar a obrir-hi un tra<;:at a l'estil classic. Des del primer moment vam 
tenir la idea de compartir !'obertura amb en Josep Maria Torras i Homet. En 
Josep Maria, als seus 85 anys, té en el seu currículum un bon grapat de prime
res ascensions a xemeneies mítiques de la muntanya de Montserrat, que avui 
día són veritables classiques, i per a nosaltres constitui:a un veritable honor que 
volgués participar en l'obertura. Vam proposar-li i ell, engrescat i decidit com 



Foto 1: En Josep M. Torras a l'inici de la Xemeneia MTM. 
Foto 2: En Josep M. Torras fa gala de tecnica i concentració en 

els passos més dificultosos de la Xemeneia MTM. 
Fotografies d' Albert Masó Garcia. 

sempre, va acceptar amb la il-lusió d'un jovenet. Només faltava trobar el mo
ment, i aquest fou la tarda del frese i nítid 23 de juliol de 2011. 

Amb tot el material necessari i ben animats vam arribar al peu de la 
xemeneia, i metre a metre vam anar desentrellant els secrets que amagava. 
Primer ens hi vam introduir fent unes quantes passes altes i agafant-nos als 
bons forats presents a la roca. Després, uns quants marfulls i un eixamplament 
entre les parets ens van permetre progressar comodament fins a les veritables 
entranyes de la xemeneia, completament a l'ombra degut a la seva orientació 
nord. A partir d'aquí, la xemeneia es va estr€myer i vam haver de reptar per 
ella emprant els genolls i impulsant-nos estrategicament amb les mans. Aquí 
és on trobarem les maximes dificultats de l'escalada, accentuades pel fet que la 
roca era molt punxant. Superat aquest tram dificultós, arribarem a una como
da cornisa on posarem un clau ben ferm i un pot de registre on vam plasmar 
les nostres emocions. Finalment, vam haver de superar un tram amb diverses 
passes atletiques i aeries que foren la cirereta de la xemeneia. Dalt del cingle, 
ens van rebre els rajos del Sol, estranyament reconfortants per ser finals de 
juliol, i ens sentírem joiosos i privilegiats d'haver obert un trar;:at tan logic i 
natural. En Torras bateja la via amb el nom de «Xemeneia MTM», en al-lusió a 
les inicials dels cognoms dels tres aperturistes, als quals hauríem d'afegir tam
bé els noms dels nostres pares, Conxita i Ernest, i del fidel Terry, per acompa
nyar-nos i donar-nos suport en aquesta ascensió classica i feta amb il-lusió en 
el sempre estimat massís de Sant Llorenr;: del Munt i l'Obac. 

Osear i Albert Masó Garcia 



SERRA DE L'OBAC - CAMÍ DE LA FONT DE LA POLA 
CINGLE OEST DE LA PORQUERISSA (VESSANT NORD) 

Oberta des de baix per J .M. Torras Homet 
(85 anys), Osear i Albert Masó Garcia 
durant la tarda del dia 23 de juliol de 2011 . 

'· 
~@ .,, ~ . ~D 

........ :"'~~~ .. ~~·· 

·' 



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' 
. RECANVIS DE TINTA 

DISPOSEM DE CARTUTXOS DE 
TINTA COMPATIBLES DE LES 

PRINCIPALS MARQUES DEL 
!! MERCAT: HP, EPSON, CANON, 

BROTHER 1 LEXMARK 

SEGELLS TRODAT 

SEGELLS, RECANVIS DE 
TINTA, GOMES, ... 

DIFERENTS MODELS, COLORS 
DE TINTA 1 MIDES 

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 


