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A la fotografia de dalt, Cova de na Mitjana, 
a Capdepera (Mallorca), temple de la Na
tura. Visita realitzada per: M. Hidalgo, M. 
Mañosa i J. Navarro. A l'esquerra, aquest 
estiu a la Jungfrau 



PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 

Novembre Activitat Més informació a 

4 Divendres: Inauguració Cau Infantil Grup Familiar 
6 Montseny. Matinal al Castanyer de Can Cuc Grup Anar-hi Anant 

Grup de Senders 
Grup de Fotografía 
Grup Familiar 

6 Santa Maria d'Oló · Castellter¡;ol 
11 Divendres: Preparació bases concurs trimestral 
13 Barraques de l'entorn de Can Carner 
13 Excursió al Pare Natural del Castell de Montesquiu Grup de Natura 

Noticiari del Centre 
Noticiari del Centre 
Grup de Muntanya 
Grup Anar-hi Anant 
Grup de Senders 
Grup de Fotografía 
Grup de Muntanya 

19 Lliurament de premis Marxa Infantil Regularitat 
20 5e Duatló de Muntanya, Vila de Castellar 
26 Sopar de cloenda de la ruta anual 
27 1er Pessebre a la font deis Trons 
27 Castellter¡;ol · Castellar del Valles 
30 Termini admissió fotos últim trimestre 
4 des. Pessebre a Sant Marc de Broca 

TENIM NOTÍCIA DE ... 

Data Excursió Organitza Km 

6 Caminada Popular de la Garriga Centre Excta. Garriguenc 938716693 15 
info@cegariiguenc.org 

6 Caminada Popular de Terrassa Centre Excta. Terrassa 937883030 35 
centre@ce-terrassa.org 

6 16 Caminada Popular de Font a Font Asso. Excta. Viladrau KD1/2H 18 
605 247 743 

6 34' Marxa pe! Montseny Centre Excta. Sant Celoni 938675213 22 
correu@elcesc.org 

13 4' Caminada Popular del CI, La Kami Alpens (Barcelona) 16,5 
http://cei-catalunya.blogspot.com 

13 Cims, Ermites i Cingleres: Siurana Club Excta. Pirinenc 93 3024239 14 

13 Matinal Excursionisme. Els Mollons (Anoia) Centre Excta. Penedes 93 8172241 
secretaria@cep. ca t 

13 28' Marxa Popular les Masies Grup Excta. Amics de l'Esport 13,5 
(Massanet) Girona 636 722 843 

19 Travessa St. Joan de les Abadesses- Centre Alpí Vall de Segadell 18 
Pardines 92 2728055 

19 Rupit · Taradell Centre Excta. Taradell 928800478 43 
cetaradell@cetaradell.net 

20 24a Caminada Popular « La Marxeta » Agrup. Científ-Excta. Mataró 

27 17' Guilleries · Calldetenes Centre Excta. Calldetenes 690 624 440 35 
correu@cecalldetenes.cat 

27 22' Matagalls · Granollers Agrup. Excta. Granollers 93860014 7 40 

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 NOVEMBRE 

GRUP DE MUNTANYA 
·Día 20: CoHaboració a les tasques de control del 5e Duatló de 

Muntanya Vila de Castellar, organitzat pel nostre Centre. 
·Día 26: Sopar del Grup de Muntanya. Cloenda de la ruta «lti

neraris per l'Alt Bergueda i Cardener>>. 
Es celebrara al local del Centre a partir de les nou del vespre. Aquesta 

vetllada, com de costum, va especialment dedicada a les persones que han 
participat a les diverses etapes de la travessa. Caldra formalitzar, previament, 
la inscripció (telefons 93 714 73 05, 93 714 55 42 i 61 834 92 29). Data lí
mit: 23 de novembre. Üportunament informarem dels detalls d'aquesta peti
ta pero entranyable festa que posara el punt i final al trajecte excursionista 
que hem resseguit enguany. Havent sopat es procedira a fer !'habitual pre
sentació del programa de les properes activitats organitzades pel Grup de 
Muntanya de cara a l'any 2012 i a la projecció del document audiovisual de 
la ruta que acabem d'afrontar, realitzat acuradament per l'amic Jesús Gómez, 
que recull diverses imatges captades en el decurs de les jornades muntanyen
ques que hem tingut el goig i la sort de poder compartir. 

·Día 4 de desembre: Portada del XVII Pessebre del Grup de Muntanya 
al cim de Sant Marc de Broca (Bergueda), en record i homenatge del com
pany Koldo Basterretxea. 

GRUP ANAR-HI ANANT 
·Día 6: El Castanyer de Can Cuc. 
Excursió matinal; sortida a les 8 hores de l'IES Castellar en cotxes 

particulars fins a Canoves i Samalús. Itinerari: Aparcament dels Dos 
Torrentons, panta de Vallfornés, torrent de la Baga d'en Cuc, font de les 
Acacies i castanyer de Can Cuc, fotos i més fotos i tornada. Vocals: Francesc 
Alavedra 93 714 29 21 i Guillem Diaz 93 714 82 95. 

·Día 27: 1er pesebre a la font dels Trons. 
Excursió matinal. Sortida a les 8 del matí de l'IES Castellar en cotxes 

particulars. Itinerari: Les Arenes, font del Pl3.tan, turó del Castelló, font dels 
Trons i tornada. 

A la font dels Trons deixarem un pessebre fet per Francesc Soto, tambe 
cantarem i menjarem. Vocals: Francesc Soto i Emi Bravo 93 714 62 32. 

GRUP FAMILIAR 
·Día 4, divendres: A les 20:30h inaugurem el Ca u Infantil!!! 
El Grup Familiar ha volgut recuperar aquest petit i acollidor espai de 

que disposa el Centre per tal que els nostres petis tinguin el seu propi espai 
dins del nostre local. Estem molt il·lusionats amb la nova etapa que encetem 
i per aixo volem convidar a tots els socis a participar d'aquesta celebració al 
Centre on els protagonistes seran els més petits. 

·Día 13: Barraques a l'entorn d'en Carner. 
Hora i lloc de trabada: a les 09.00h al parking del Viena. 

Recorregut: Prendrem el camí de la Font del Platan i aparcarem el cotxe 
passat la passera del riu Ripoll. Visitarem dues barraques. Seguirem direcció 



les tres fonts, Font del Carner, de l'Avellaner i la Falguera, per continuar 
cap al pi de les 5 besses i la Barraca d'en Víctor i desfer el camí. Hora de 
tornada: Sortida matinal. Aproximadament l'hora de tornada sera a les 13h. 
Cal portar: Esmorzar i aigua. 

GRUP DE SENDERS 
• Dia 6: Santa Maria d'Oló - Castellter~ol. Recorregut 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, Castellter<;ol. Cal portar esmorzar, di
nar i beguda suficient. 

· Dia 27: Castellter~ol - Castellar del Valles. Recorregut de 20 Km. 
Sortida de la Rotonda de les Piscines a les 6 del matí. Itinerari: Castellter<;ol, 
Les Sorreres, Coll del Pi d'en Guardia, Pla de les Forques, Coll Monner, 
Cadafalch, Coll de Canyelles, Castellar del Valles. Cal portar esmorzar. Es 
fara un dinar de cloenda, entre els assistents a les caminades, a !'arribada. 
Cal tenir en compte que els costos d'aquest dinar aniran a carrec de cadascú. 

Nota: L'arribada a Castellar, el dia 27 de novembre, comptara amb 
alguns actes festius -ballades de gitanes i bastoners- per celebrar el retro
bament amb els nostres amics dels pobles agermanats de Castellar. Aquests 
actes tindran lloc al pati de l'Ajuntament pels volts de quarts de dues del 
migdia. 

GRUP DE FOTOGRAFIA 

• Dia 12, dissabte: 
Excursió al Pare Natu
ral del Castell de 
Montesquiu. Itinerari: 
Castell de Montesquiu, la 
Solana, coll de Planeses, 
Serrat de la Rovira, coll de 
Tres Pals i retorn. Rores 
de camí: tres, aproximada
ment. En arribar al castell 
es fara una visita comen
tada. Sortida: 8 del matí 
davant l'IES Castellar. 
Despla<;ament: amb cotxes 
particulars. Vocals: Josep 
Ramon Recorda i Maria 
Cos (Tel. 93 714 69 35) 

• Divendres, dia 11 a les 21,00 h., al nostre local social, ens reunirem 
tots els afeccionats a la fotografia que volguem participar en la preparació 
de les bases del concurs trimestral del proper any (hi esteu convidats). 
Aquesta reunió servira per fer els canvis que siguin necessaris i escollir els 



temes de cada trimestre, del 27e Concurs Anual de Fotografia. Tot sera acor
dat pels assistents a la reunió. 

Us recordem que el tema del quart i últim trimestre d'enguany és 
«MUNTANYA» i la data maxima d'admissió de fotografies és el 30 de novem
bre. Aquest trimestre no caldra el suport de la cartolina (les dades, tema, títol 
i autor, es posaran al revers de la fotografia amb rotulador). El jurat format 
per membres de les Agrupacions Narcís Giralt puntuara amb el sistema de 
sempre que servira per donar la classificació final del 26e Concurs de fotogra
fia anual. Els tres premis del Saló de Muntanya seran atorgats per votació 
popular. Durant el mes de desembre les fotografies estaran exposades a la sala 
gran del nostre local. Les fotos estaran numerades i amb el títol. Els socis 
del Centre i visitants de l'exposició podran votar les tres fotos que més els hi 
agradi (15, 10 i 5 punts) en una butlleta i dins d'una urna. Un cop acabada 
l'exposició es fara el recompte per coneixer els guanyadors. Esperem la maxi
ma col.laboració i coherencia per part de tots. Sols es podra votar una vegada 
per persona. 

CLASSIFICACIÓ DEL TERCER TRIMESTRE 

Classificació Nom i cognoms 

1 Carme Vidal 
2 M. Teresa Robles 
3 Pere Fité 
4 Enrie Comellas 
5 Jaume Muntada 
6 Caries Mota 
7 Carme Mas 
8 Toni Penalva 
9 Elvira Guardia 
10 Guillem D1az 
11 Lluís Latorre 
12 Marina Muntada 
13 Sara Ureña 
14 Manel Bernal 
15 Jaume Calsina 

Fotografía més pun
tuada, obra de Carme Vi
dal. Títol: Agulles mu
llades. 

Les fotografies del 
3er trimestre del tema 
«Dies de pluja» estan 
exposades al local social, 
on les podreu passar a 
veure fins a mitjans del 
mes de desembre. El ve
redicte efectuat per mem
bres de les Agrupacions 
Narcís Giralt de Sabadell, 
el passat 18 d'octubre, va 
ser el següent: 

Foto 1 Foto 2 Foto 3 

22 20 42 
21 20 41 
21 19 40 
21 18 39 
20 19 39 
21 17 38 
19 19 38 
19 19 38 
21 15 36 
19 17 36 
20 15 35 
19 16 35 
19 16 35 
18 17 35 
18 17 35 



Classificació Nom i cognoms Foto 1 Foto 2 Foto 3 

16 Paula Tordesillas 18 17 35 
17 Maria Marín 18 17 35 
18 Eduard González 17 17 34 
19 Guillem Gimeno 19 14 33 
20 Francesc Deu 18 15 33 
21 Laia Benavent 18 15 33 
22 Montse Mañosa 16 14 30 
23 Carmen Campos 15 15 30 
24 Emília García 15 14 , 29 
25 Laura Company 14 14 28 

CLASSIFICACIÓ GENERAL DESPRÉS DEL TERCER TRIMESTRE 

Classificació Nom i cognoms lr 2n 3r 4t TOTAL 
trim. trim. tri m. tri m . 

1 Enrie Camellas 39 40 39 118 
2 Pere Fité 40 36 40 116 
3 Jaume Muntada 34 42 39 115 
4 Guillem Díaz 40 39 36 115 
5 Jaume Calsina 43 33 35 111 
6 Carme Mas 33 40 38 111 
7 Carme Vidal 27 41 42 110 
8 Sara Ureña 39 34 35 108 
9 M. Teresa Robles 31 34 41 106 
10 Elvira Guardia 38 31 36 105 
11 Francesc Deu 38 33 33 104 
12 Lluís Latorre 38 31 35 104 
13 Manel Bernal 34 34 35 103 
14 Marina Muntada 35 31 35 101 
15 Maria Marin 36 25 35 96 
16 Eduard Gonzalez 31 31 34 96 
17 Caries Mota 27 31 38 96 
18 Toni Penalva 26 29 38 93 
19 Paula Tordesillas 32 25 35 92 
20 Montse Mañosa 28 30 30 88 
21 Emília Garcia 29 28 29 86 
22 Carmen Campos 28 28 30 86 
23 Francisco Morales 38 32 70 
24 Jordi Serra 30 36 66 
25 Antoni Seguí 32 30 62 
26 Guillem Gimeno 24 33 57 
27 Angel Pastor 28 27 55 
28 Isabel Mach 27 28 55 
29 Marian Esteve 28 13 41 
30 Meritxell Genesca 36 36 
31 Laia Benavent 33 33 
32 Laura Company 28 28 
33 Jordi Mateo 26 1 26 
34 Adria Deu 17 1 17 



NOTICIARI DEL CENTRE 

5e DUATLÓ DE MUNTANYA, VILA DE CASTELLAR 
El proper 20 de novembre, una vegada més, i es

perem que també amb exit de participació, es realitzara 
aquesta prava tan atractiva pels amants de l'atletisme i 
la bicicleta, que una colla del Centre amb el suport de 
nombrosos socis i amics organitza. 

Si ets col·laborador, no oblidis el teu compromís. Si 
ets aficionat, anima't! T'hi esperem. Inscriu-te fins el 
16 de novembre. Demana informació si cal. 

LLIURAMENT DE PREMIS DE LA MARXA INFANTIL DE REGULARITAT 
El passat 2 d'octubre, deis 149 equips inscrits, 14 7 van comenr;ar la 

Marxa a Sant Vicenr; de Jonqueres, al terme municipal de Sabadell, al peu 
del Ripoll. Comparativament, la participació va ser aproximadament com en 
els últims anys, tret del darrer, en que es celebra el cinquantenari. Va fer 
un bon dia, un xic calorós. 

La mateixa setmana es van penjar a les escales les llistes de puntuació 
provisionals. La primera setmana de novembre sabrem els resultats defini
tius, les parelles guanyadores. 

Volem agrair de tot cor la tasca desinteressada que heu fet tots els 
col-laboradors, des dels organitzadors que hi poseu la idea de la ruta, 
passant pels controls de temps, fins els que fan d'escombra recollint se
nyals i tancant la prava. Tot ha anat bé gracies a vosaltres. Resta el 
lliurament de premis. 

Grup de col-laboradors 
de la Marxa 

L'acte de lliurament de premis es 
realitzara a l'Auditori Municipal Miquel 
Pont el dissabte, dia 19, a les 6 de la 
tarda. Recordeu que també es lliuraran les 
fotografíes de record de les parelles. Us hi 
esperem per celebrar que un any més, prop 
de 250 nens i adolescents han pogut gau
dir d'aquesta preciosa passejada per l'entorn 
de la nostra vila, en l'intent de fer-lis en
tendre el merit de saber portar un ritme 
constant, i que potser en el futur els ani
mara a participar en proves per a més 
grans, fent un sa exercici i aprenent a es
timar i respectar la terra que ens acull. 

JA TENS LA TEVA PARTICIPACIÓ DE 
NADAL DEL C.E.C.? 

Pots demanar-la als socis de la Jun
ta i en algunes botigues, com la de Begu
des Parera i l'Stop per posar dos exemples. 

Si ets soci, col·labora i veurem si 
toca. 



PREVISIÓ DE PAGAMENT DE QUOTES PEL 2012 
Una vegada més, des de l'Administració del Centre, volem pregar 

als socis que per diverses raons heu pensat donar-vos de baixa, que ens 
ho feu saber el més aviat possible, abans no es cursin les ordres de co
brament dels rebuts per l'any vinent. És de bona educació. Eviteu-vos si
tuacions desagradables i despeses de gestió que ens perjudiquen. Truqueu 
i deixeu un missatge amb nom i cognoms indicant la vostra in
tenció aquest mateix mes . O deixeu una nota a la bústia, al carrer 
Colom, o un correu electronic a l'adrec;a del Centre. 

Val a dir el mateix si heu canviat el compte bancari on teníeu 
domiciliat el pagament dels rebuts de soci. Si us plau, molesteu-vos en 
informar-nos i eviteu-nos feina malaguanyada. 

Des de Secretaria i Administració, gracies. 

EL C.E.C. A FACEBOOK 
El benvolgut soci Jesús Gómez ha donat d'alta el CEC com a pagma 

web del Facebook, que complementara la presencia del Centre a Internet junt 
amb la pagina web i el que vagi sortint. 

Preneu nota de l'adrec;a per quan ho volgueu utilitzar: 
h ttp :/ /www .fa ce book .com/pages/Cen tre- Excursionista -de-Castellar-del

Vall%C3%A8s/189726204436111. 

COMIAT 
Aquest matí, Pere, ja no hem pogut veure ni escoltar les teves 

petjades lleugeres en la pols d'aquells corriols per on, en el decurs 
de tantes jornades lluminoses, havíem trescat resseguint les valls i 
remuntant les carenes que tan estimaves. Pero, malgrat la tristor que 
ens envolta, ara tenim la sort de saber que el seu ressó el portem i el 
sentim, pregonament, dins nostre. 

Més tard o més d'hora, la vida aboca a haver 
d'afrontar moments difícils i complicats. Érem cons
cients de les previsibles conseqüencies d'una greu 
malaltia quan aquesta es manifesta amb la forc;a i 
el caire progressiu que s'observava en el decurs dels 
darrers mesos. D'aixo n'havíem parlat, diverses 
vegades, amb la seva esposa, la Carme, que ha anat 
assumint amb absoluta fermesa la feixuga carrega 
d'un dolorós procés que s'ha perllongat tota una 
decada. Malauradament, malgrat recórrer a tots els 
mitjans i a l'actuació desesperada dels metges, 
aquesta vegada no s'ha aconseguit aturar-lo i el 
desenllac; ha estat irreversible. 

Per a nosaltres, únicament simples excursio
nistes que hem tingut el goig de poder gaudir del 
seu afecte, el company Pere Cardona ha esdevingut 
tothora una persona afable i acollidora, un clar re
ferent i un extraordinari mestre. Dotat d'un taran
na sere, rigorós i objectiu, el seu exemple ens ha 
obert les portes del camí que mena vers al respecte 



per a les persones, a l'amor pel país que ens acull i al treball orientat a vet
llar i a recuperar les coses més properes, humils i senzilles. 

Ja finalment, voldríem manifestar que aquest trist comiat d'avui no pot 
ésser, de cap de les maneres, de renúncia ni de resignació. El defalliment no 
és pas el nostre estil. Per aixo, els seus amics tenim el deure de continuar 
endavant seguint la ruta que, com de costum, ens ha desbrossat i senyalitzat 
el company absent. Aquest és el repte que, a partir d'ara mateix, ens pertoca 
superar. Així, dones, caldra tornar-se a penjar la motxilla a l'esquena i, amb 
les primeres llums del nou dia, prosseguir caminant. 

Amic Pere, el teu record romandra per sempre viu en el fons dels nos
tres cors. Gracies per tot. 

Jaume Torrens en nom del Grup de Muntanya del Centre. 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DELS MESOS DE SETEMBRE 1 OCTUBRE 

PROJECTE RIUS 
El passat diumenge 9 d'octubre en la inspecció de projecte rius d'aques

ta tardor per part del grup familiar es va detectar que: 
-El nivell de l'aigua del riu era més baix que !'habitual per l'epoca de 

l'any, ja que fa molt de temps que no ha plogut. 
- Hi havia una presencia molt important d'algues al riu, per tant un 

nivell d'eutrofització important al riu. - nivells de ph i oxigen correctes, tem
peratura de l'aigua 10.5 °C. 

-Presencia de peixos i macroinvertebrats (Baetis, sangonera, cargolines 
i cries de crancs de riu). Segons els macroinvertebrats trobats, el seu índex 
és deficient, tot i que potser amb més temps se n'haurien pogut trobar més. 

TAST D'ESPÉLEO A LA CORT FOSCA DE MATARRODONA 

El diumenge 16 d'octubre un bon nombre de famílies vam sortir de l'Al
zina del Salari en direcció a !'Hospital de Sang amb un objectiu concret: en
trar a la Cort Fosca de Matarrodona per fer-hi un petit tast d'espeleologia i 



d'aquesta manera mostrar als nostres nens allo que s'amaga sota terra a més 
de donar-los a coneixer una de les diferents disciplines que abarca el món ex
cursionista. Vam comptar amb l'ajuda de la Montse i el Jordi a qui agrai:m 
moltíssim la seva disposició per acompanyar-nos. Va ser un día rodó. El temps 
ens va acompanyar, el paisatge és espectacular, !'Hospital de Sang i la seva 
historia molt curiós i el tast d'espeleo engrescador. Per rematar-ho vam veu
re la guineu!! 

ESPELEOLOGIA 
·Día 30 d'agost: COVA DE SA CAMPANA (-317m., 710m.) Situada al 

terme municipal d'Escorca (Mallorca), dins el massís de la Serra de Tramun
tana. Cal dir, pero que fins -170m és la part més borrica de la cavitat, i que 
és la visitada per nosaltres. Una petita obertura ens porta a l'inici d'una rampa 
per la qual descendim fins la Sala del Campament. D'aquí, a ma dreta tro
bem la galería de continuació de la cavitat cap a la següent immensa sala, la 
Sala dels Gegants. Aquesta sala té dues parts diferenciades, a la nostra dre
ta té gran quantitat de formacions, gourgs, estalagmites i estalactites, i mol
tes excentriques; per contra, la continuació es fa per la nostra dreta per un 
caos de blocs. 

D'aquí arribarem a l'inici de la Rampa dels Tres, una rampa amb molt 
de fang i que a partir d'aquí ens acompanyara en la resta de la nostra visita. 
Al final d'aquesta rampa a través d'un portal de sostre baix, entrem a la Sala 
Bonica, on hi queden molt poques formacions de les quals li van donar el nom. 
D'aquí surt una gatera d'uns -24m en descens, en la part final ens despla<;a
rem a !'esquerra per accedir a la següent sala plena de blocs amb fang, pero 



Cova de sa Campana 

que contrasta amb el magnífic sostre ple d'estalactites blanques i excentri
ques, som a la Sala de les Excentriques. Descendim a peu aquesta sala des
viant-nos cap a la nostra dreta arribem a la Sala dels Gorgs, on trobem una 
nova rampa per descendir a la seva base envoltada per espectaculars colades i 
amb gourgs pel terra. Aquí acaba la nostra visita, cal dir que tots els gourgs en 
aquesta epoca de l'any estaven secs.Visita realitzada per: M. Mañosa i J. Navarro. 

·Dia 1 de setembre: COVA DE NA MITJANA (-7m., 70m.) Situada al 
terme municipal de Capdepera (Mallorca). L'entrada és en un penya-segat a 
7m. per sobre el nivell del mar. Després d'ajupir-nos uns pocs metres, tro
bem l'únic pou d'accés a la cavitat on hi ha instal·lada una escala metal·lica. 
Arribem a una gran sala amb un gran llac d'aigua salada, no gaire profund 
i a temperatura ambient. D'aquesta sala pugem cap una altra ja més estreta 
i amb alguns gourgs d'aigua dolr;a. Cavitat amb moltes formacions tal com 
s'observa en la foto, pero algunes una mica degradarles per algun visitant que 
baixa amb espelmes. Visita realitzada per: M. Hidalgo, M. Mañosa i J . 
Navarro. (Fotografía en portada) 

·Dia 11: AVENC DE LA TARTERA (-10m.) Situat al massís del Garraf. 
Cavitat amb un únic pou d'accés. Superat l'estret ressalt d'entrada, el pou 
s'eixampla una mica i cap a la part final té algunes formacions . Al final de 
tot a ma esquerra hi ha una galería paral·lela que baixa uns 2m. aproxima
dament, i que és impracticable. Exploració realitzada per: M. Mañosa, C. 
Miranda (C.E.Hospitalet). J. Navarro i E. Porcel (G. E. Badalona). 

DESPRÉS DELS 3.000 VÉNEN ELS 2.900, 01? 
L'any 1998 vaig arribar a fer 72 anys i, ensems, vaig completar la meva 

col.lecció d'ascensions a tots els tresmils del Pirineu, amb l'escalada de la cresta 
Crabiolés-Lésat junt amb l'amic Jordi Salas, i l'any 2008 vaig acomiadar-me 
d'aquestes altituds bo i pujant el cim de la Gran Faixa (3.005), amb l'amic 
Jordi Bau, des del refugi de Marcadau (Mercadal). Amb aquesta ascensió, vaig 
sumar un total de 400 per damunt dels tres mil metres pirinencs ... 
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L'acabament dels tresmils -i el pas dels anys- obliga a canviar d'ob
jectius. Per tant, m'ha calgut abaixar el llistó i aturar-lo a dos mil nou-cents 
metres. Tampoc esta tan malament, no? Després d'assumir el nou repte, ara 
calia dur-lo a la practica i vaig plantejar-me visitar els quatre cims, els únics, 
del Pirineu mediterrani que superen la cota 2.900, cosa que vaig poder acom
plir durant els passats mesos d'agost i setembre. Us en faré cinc cE'mtims, 
comen~ant pel més baix i per ordre de dificultat, si és que n'hi ha. 

EL PUIGMAL (2.910 m) 
S'al~a entre la vall de Ribes i la Cerdanya, és el darrer d'aquesta alti

tud abans d'arribar a la Mediterrania. Tradicionalment, s'hi pujava des del 
santuari de Núria (1.950m) pero en l'actualitat la millor opció és fer-ho des 
de l'aparcament de Font Alba (2.100 m). Un camí molt transitat s'enfila pau
sadament a buscar l'ample llom de la carena fins que, sobtadament, es redra~a 
a la part final, pero sense complicacions. En unes tres hores s'assoleix l'am
plia plataforma cimal. S'arriba a Font Alba passant pel poble de Queralbs. 

EL PUIG PEDRÓS (2.914 m) 
Situat a l'eix axial de muntanyes que tanca la Cerdanya pel nord, cal 

anar al poble de Meranges i continuar fins al refugi forestal de Malniu (2.130 
m). El seu tram N és molt trencat, mentre que el S és un immens pla pe
dregós inclinat, que li dóna el nom, coronat per unes grans lloses granítiques. 
No té un camí com el del Puigmal, pero s'hi pot pujar en unes tres hores, 
sense problemas. 

LA TOSSA PLANA DE LLES (2.916 m) 
El seu vessant S és tot cerda mentre que el N s'estimba a la vall de 

Madriu, andorrana. L'accés millor és per Martinet, Lles, el refugi de Cap del 
Rec (1.980 m) i el refugi del Pradell (2.100 m). El tram entre ambdós refugis 
és una bona pista de terra. Un retol indica el camí a seguir, gairebé sempre 
en la mateixa direcció NE. Cal travessar el bosc fins al gran Pla de les So
meres (2.260 m) i enfilar un ample carener (deixar el camí a l'esquerre que 
du a l'estany de Setut) molt redre~at, cobert d'herba i, també, de blocs graní
tics de totes les mides, que cal anar sortejant. L'ascensió es torna un x1c 
monotona, pero pujant xino-xano s'arriba al pla del cim a tres hores. 

LA PICA DEL CARLIT (2.921 m) 

Toni Ruiz a la Tossa Plana. 
Al fons el pie de Setut (Foto: Torras) 

Dalt la pica del Carlit, J. Bau, J. M. 
Torras i F. Soto (Foto: Soto) 



És un gran pie o, millor dit, pica tant per la seva situació geografica 
com per la forma piramidal ben destacada que domina l'estany de Lanós, al 
nord, i l'extensa cubeta lacustre de la Bullosa, al sud. S'hi arriba passant 
l'antiga frontera de la Guingueta d'Ix (Bourg Madame) cap a Mont-Lluís, on 
es pren la carretera que s'enfila fins al paratge de la Bullosa i s'aparca vora 
l'hotel Eones Rores (2.030 m). Tant l'aproximació com el retorn de la pica té 
lloc a través d'un rosari d'estanys. Una ruta turística, amb senyals grocs, 
visita 12 estanys tot seguint un circuit. L'atac a la pica comen<;a a partir del 
bonic estany Sobira (2.330 m) i guanya altura vers el coll del tossal Colomer 
(2.640 m). A partir d'aquí hi ha dues opcions: seguir la cresta directament 
fins al cim o bé seguir un corriol que puja en diagonal cap a la dreta per 
anar a trobar la part superior de la gran canal/tartera de llevant, la qual 
ens deixa a la cresta nord. Si la seguim a la dreta assolim el Carlit N (2.015 
m) en pocs minuts, i si tirem a l'esquerre som al cim de la pica (2.921 m). 
La segona opció és la recomanable, ja que l'aresta S presenta alguns passos 
de I i II grau, ai:llats, pero for<;a exposats i de mal baixar. L'ascensió reque
reix al voltant de les quatre hores. 

No voldria acabar sense donar les gracies als companys que m'han aju
dat a fer realitat les meves fantasies; sense la seva col.laboració no ho hauria 
aconseguit: Lluís Muntan (Sant Pere de Vilamajor); Jordi Bau (Molins de Rei); 
Toni Ruíz (Barcelona) i Francesc Soto (Castellar del Valles) Endavant, i per 
molts anys! Josep M. Torras 

EL MEU SOMNI ACOMPLERT 

Els Alps su'issos han estat triats, 
aquest passat agost, com a destí lligat 
a tota una vida d'interes per la munta
nya pel soci Josep Manel M. 

Feia tants anys que contemplava 
amb delit les fotografies i sentía parlar
ne als companys! Només ha estat un 
tast, tant d'aproximació al Cervino 
(Matterhorn) com a la Jungfrau (foto), 
pero la sort d'uns dies preciosos va fer 
que el somni s'acomplís. 

GRUP DE RECERCA DE LA PEDRA SECA 
Visita a barraques de pedra seca a l'entorn del Riu Ripoll 

En aquesta excursió varem gaudir de les explicacions d'en Joan Roura, 
un dels membres destacats del Grup de Recerca de la Pedra Seca del CEC. 
Explicacions plenes d'anecdotes i vivencies que foren agra'ides pels integrants 
de la sortida. 

La reconstrucció de les barraques es fa assegurant molt la seva solide
sa, per exemplificar-ho, el Joan va pujar de peus al sostre de la barraca de la 
Cova de l'Aigua. 



Foto barraca amb Joan Roura Foto orella d'os 

Una mica abans d'arribar a la cova de l'Aigua, hi ha un marge de roca 
ple d'orella d'os, a la primavera quan estan florides, fa goig de veure. La Cova 
de l'Aigua esta excavada en un marge humit a la recerca d'aigua per regar, 
d'aigua poca en varem trobar, pero sí una cavitat natural que fa un estret 
circuit a !'interior de la terra cap amunt. 

Foto del grup 

Els integrants de la sortida al racó frescal de les fonts de l'Espígol i del 
Romaní. Poc després visitaríem les cases modernistes de Les Arenes i l'anti
ga Hostatgeria d'aquest indret, avui propietat de l'Ajuntament de Sabadell i 
a on passen vacances les monges que cuiden malalts d'una orde religiosa de 
Sabadell, Mataró, Sarria, Logroño .... 

Durant la guerra civil el President Lluís Companys hi va passar dife
rents estades, especialment durant els bombardejos a Barcelona. Volem dedi
car aquest article a En Pere Cardona, membre impulsor del Grup de Recerca 
de la Pedra Seca, que ens va deixar l'endema de la sortida i al qual amb 
afecte recordem com a reconeixement i petit homenatge a la seva persona. 



i 58a EXPOSICIÓ SOCIAL 
~ ~DE FOTOGRAFIA " ~ ~ Q 

\ ~~ 
0*-s ., .... 4(," 

~ c. .. 

49e SALÓ DE MUNTANYA 
PUNTUABLE PEL QUART TRIMESTRE DEL 26E CONCURS ANUAL 

Amb el suport de: 

~ Consell Catalil ..!1 de I'Esport 00 Generarrtat de Catalunya 
Departameot de Cultura 

l'l Centre ele Promodó di a. Cultur8 
~ Popular i Tradicional c.talana 

~,, Federacló d 'Entitata 
JI Excursionistu de Catalunya 
FEEC -~,........,.,,_ 

~...,;¡.:..l.u:.Lo.Uli..I:LI Poclran prendre-lli part tots els partir de les 9 de la nit al local social: CEC, 
sods 1 castellarencs. carrer Colam, s/n., flns el dia 30 de novembre 

de 2011. 
El Saló de Muntanya vol reflectir Yespe

rit 1 els sentlments que mouen aquesta entltat. 

Per tant, el motiu principal i predominant ha 
d'ésser el paisatge muntanyenc i d'excunionis
me en si matelx. 

Dues per partidpant. Seran en coloJ. La 
manlpulacló digital només s' admetnl sempre i 
quan també es pugui fer pel sistema anaiOgic (no 
s'admeten muntatges). lotes les fotografies han 
de respectar el dret a la intimitat de les per· 
sones i a la prOpia imatge d'acord ambla Uei 
Organica 1/1982, els autors de les fotografies 
presentades al concurs. 

• · · La lmatge fotogniflca pot tenir un mínim 
de 10x 15 cm 1 111 mixlm de 20x30 cm. 

,~¡p.u~· :u.•:.c Al dors de cada obra s'hl anota· 
ra el tema, titall dades personals (nom, cog· 
noms, adresa 1 telefon). 

'-U.ll.:1.:AA:u.::u Formaran el lurat d' admis· 
sió i qualificació membres del Departament de 
Fotografia de les Agrupaclons Narcís Giralt, en 
el nostre estatge social (carrer Colom, s/n.) El ve
redlde sera públic i inapel-lable. 

Es concediran a les tres millors obres 
seleccionades mltjansant votació popular. 
Podra votar tal sod o afeccionat a la fotografia 
des del16 de desembre al 14 de general Cen
tre, els dimecres de les 19 a les 21 hores, i els 
divendres de les 21 a les 23 hores. 

Participar pressuposa 1' acceptació total 
d' aquestes bases. 
Els imprevistos que puguin sortir seran resolts pel 
jurat d'acord amb el delegat del Centre. 
Finida l'exposició, sera incumbencia deis concur
sants retirar les fotografies del Centre, ja que 
aquest no es fa cilrrec de retomar-les. 
L'obra que obflngui el primer premi passaro a 
ésser propietat del Centre. 

Castellar del Valles, novembre 2011 



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 
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