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PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 
Abril 
13, div 
14, dis 
15 
21 
22 
22 
25-27 
20, div 
27, div 
~ 

Activitat 
Reunió final d'organització de la prava Ruta de les Ermites 
Pare del Montnegre i el Corredor - Dolmen de Pedra Gentil 
Col Iaboracions en l'organització de la Ruta de les Ermites 
Preinscripció Casal d'Estiu, fins el 5 de maig 
3a etapa de la ruta d'Escaladei a Poblet 
Matinal a la Serra de l'Obac 
Inscripcions a la Caminada de maig per la Costa Brava 
Xerrada - projecció: Meravellosa Proven~a 
Projecció de !'audiovisual "MTM 156" dels germans Masó 
Homenatge a la memoria de Pere Cardona 

Més informació a 
Noticiari del Centre 
Grup de Natura 
Grups diversos 
Esplai Sargantana 
Grup de Muntanya 
Grup Anar-hi Anant 
Grup de Natura 
Noticiari del Centre 
Noticiari del Centre 
Grups diversos 

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC 
Dimecr e s, d e 7 a 9, hi ha se rvei d e secret aria . 

Divendres, de 9 a 10:30 del vesp r e é s obe rt pe r a tots e ls se rveis. 
Per a qualsevol informació podeu trucar al telefon 93 714 73 05. 

ADMINISTRACIÓ 
Volem recordar que la quota de socis «familiar», aprovada en la dar

rera assemblea i considerada un bon encert, no sera efectiva fins el gener de 
2013, com la resta. 

TENIM NOTÍCIA DE ... 
A partir d'aquest mes, per raó d'estalvi d'espai en el butlletí, no es publi

caran notícies d'activitats d'altres entitats. Qui hi estigui interessat haura de 
cercar-les en altres fonts, com pot ben ser la Web de la FEEC: www.feec.org 

PER UNA LLENGUA CORRECTA (Nota de redacció) 
Sempre s'ha vetllat, des de la redacció i des de la impremta, perque el 

butlletí sigui un mitja informatiu amb un nivell de catala digne, que no ofen
gui la vista del lector amb cultura i d'altra banda permeti a tots els socis par
ticipar-hi amb la tranquil1itat que les seves aportacions seran revisades. Pero 
aixo no s'ha pogut fer en certs materials que han arribat en formats fixos que 
no permeten correcció. Ja s'ha avisat perque s'eviti. 

Espai del Lector Nobel 
Ulbrerla, premsa i papererla 

CARRER SALA BOADELLA, 1 O 
CASTELLAR DEL VALLES 

Tel. 937 472 301 
castellar@libreriasnobel.es 

Espal lector 

www.libreriasnobel.es Nobel 

ESPORTS 

STOI' 
Cra. de Sentmenat, 78 

Tel. 93 714 28 74 



ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES D'ABRIL 

• Dia 15: Col-laboració a les 
feines d'organització i control de 
la IX edició de la Ruta de les 
Ermites, prova de resistencia 

per muntanya que organitza el Centre. 
· Dia 22: De la cartoixa d'Escaladei al monestir de Poblet (3a 

etapa). Itinerari: Ermita de Sant Antoni (Ulldemolins) , Sant Bartomeu de 
Fraguerau, aiguabarreig del riu Montsant amb el barranc dels PEdags, torrent 
del Vidalbar, camí de la Pleta, font de les Canaletes, cova del Soronelles, serra 
Major, grau de la Grallera i La Morera de Montsant. Desnivells: 630 metres 
de pujada i 557 metres de baixada. Temps efectiu de camí: 5 hores i 30 
minuts. Distancia del recorregut: 15,536 km Velocitat mitjana del tra
jecte: 2.825 metres/hora. Cal inscriure's previament (abans del dia 13 
d'abril) i disposar de la pertinent llicencia federativa. El despla<;ament 
es realitzara en autocar i la sortida de Castellar sera a dos quarts de 
set del matí, en punt. L'hora d'arribada a Castellar queda prevista 
entre les 7 i les 8 de la tarda. Podeu disposar de més informació consul
tant el programa de la travessa o demanant-la als telefons 93 714 73 05 i 
93 714 55 42. 

• Dia 29: Participació a l'homenatge que el Centre dedicara a la 
memoria del company Pere Cardona. Es realitzara una sortida matinal 
per la zona del Puig de la Creu i a les 11 del matí ens trobarem amb els altres 
grups i companys del Centre, a la font de !'Esquirol, on es celebrara aquest acte 
de record a l'amic absent. Sortida del local del Centre a les vuit del matí. 

GRUP ANAR-HI ANANT 

• Dia 22: Matinal a la Serra de l'Obac. Excursió matinal. Sortida a 
les 8 hores de l'IES Castellar en cotxes particulars. Itinerari molt interessant i 
agradable pels camins i racons de la Serra de l'Obac, acompanyats pel Jaume i 
el Lluís. Rores de camí: Tres i mitja aproximadament . Vocals: Lluís Vila 
93 714 37 47 i Jaume Font 93 714 56 76. 

• Dia 29: Recordant al Pere. Excursió matinal, sortida a peu a les 8 
hores del local del CEC. Es fara un recorregut per les rodalies del Puig de la 
Creu i a les 11 ens trobarem amb els altres grups del Centre a la font dels 
Esquirols per recordar el nostre amic Pere Cardona. 

• Dia 14: Pare del Montnegre i el 
Corredor - El Dolmen de Pedra Gen
til. Itinerari: Circular de 5 km.: 
Vallgorguina, Pla del Forn, Dolmen de 
Pedra Gentil, Can Pradell de la Serra, 



Bosc de la Puig, La solella de Can Clarens i Vallgorguina. Té com a punt més 
emblem:'ttic el Dolmen de la Pedra Gentil. Hores de camí: 3 hores aproxima
dament. Sortida: 8 del matí davant l'IES Castellar. Despla¡;ament: amb cotxes 
particulars. Vocals: Marta Busquets, Tel. 93 714 79 41 i Marc Fabregat, Tel. 
676 233 103. 

• Dia 12 de maig: Caminada per la Costa Brava. Itinerari: Far de 
Sant Sebastil'l, Llafranc, Calella i visita al Jardí Bot:'mic de Cap Roig. Hores 
de camí: 3 hores aproximadament. Sortida: 8 del matí davant l'IES Caste
llar. Desplacament: En autocar, si s'arriba a un nombre mínim de places, 
sinó es fara amb cotxes particulars. Cal inscriure's els dies 25 i 27 d'abril 
al Centre. Preus: 20 euros socis i 25 euros. no socis. L'entrada al Jardí Botanic 
3 euros. Vocals: Fina i Ramon Fabregat, Tel. 93 714 21 78. 

GRUP DE FOTOGRAFIA 

El dia 30 del mes de mar¡; es va acabar 
el termini per presentar les fotografíes del pri
mer trimestre del 278 concurs Anual de Foto
grafía en color en convocatories trimestrals. 
Dins la primera quinzena d'aquest mes es fara 
el ve re dicte a carrec de membres del departa
ment de fotografía de les Agrupacions Narcís 

Giralt de Sabadell. Si tot va bé es fara el dimarts 10. 
El tema d'aquest primer trimestre és LLIURE i aprofitem per recor

dar-te els temes dels altres trimestres: el segon, CORDES, CORDILLS I 
FILS, el tercer, MIRADES i el quart, com ja és habitual, el SALÓ DE MUN
TANYA. 

Esperem la teva participació i si tens algun amic que hi vulgui partici
par, convida'l. Per qualsevol dubte que tinguis, truca'ns. Carme o Guillem, Tel. 
93 714 82 95. 

PLA SARGAESTIU 2012 

Esplai Sargantana. (Centre Excursionista de Castellar) 
El Galliner. Passeig Tolra 1 (edifici annex) 
Telefon de contacte: 620 45 32 07 (durant hores d'ins
cripcions) 
Adre~a de correu: esplaisargantana@yahoo.es 
Pagina web: http:/ / sargantana.entitatscastellar.catl 

Ja desitjant que arribi l'estiu per als castellarencs i castellarenques, el Sar
gantana presenta el Pla SargaEstiu 2012. De primer plat, i sense marejar 
gaire la perdiu, tenim preparadíssim el CASAL. Aquest esdeveniment que no 
sortira publicat al "feisbuc", tindra lloc des del dilluns 25 de juny fins al 
divendres 20 de juliol. I ara és quan algú vol enviar-nos un colom missat
ger per saber per que acabem el Casal el divendres 20 de juliol... Dones bé, xatus, 
és perque el diumenge 22 marxarem de CAMP AMENTS durant una setmana 
per poder escampar la boira nosaltres. L'Evaristu ens té vetada la informació 



sobre aquest afer i a dia 31 de febrer estem negociant amb ell. No cal que pa
tiu eh, que tot arriba. 

I que farem al Casal? Entre pitos i flautes rebrem un «guiri» que guia
rem per Sant Esteve de Castellar del present, en una visita turística de 
l'estiueg a Castellar que anira des del mirador més modernot fins al mas més 
atrotinat, on aprofitarem per gaudir de la gent que mou la cua al voltant nos
tre. El turista que rebrem voldra coneixer la vila: el costum de menjar sín
dria amb el vei:nat, els camins per moure's sense que la vei:na del cantó passi 
nota als pares, el repartiment de menjar als felins del Palau Tolra, l'entrena
ment per a la cursa de sacs de la festa del Pla i l'elaboració de tallers a gran 
escala per a la postvenda als encants del dissabte. Entre tots obligarem 
subliminalment al benvolgut Míster Espart (Estiuejant Sardanista Perdona
vides Acollit a la Rabassada Temporalment) a fer el que ens doni la gana, per 
aixo som del Sargantana. 

Anem per feina ehh! A continuació us enganxem l'horari del Casal i 
els preus perque potser no cal que us vengueu un ronyó, un ull de la cara o 
aquell quadre que va pintar la iaia. Us oferim uns preus de tot a 100 que us 
costara oblidar: 

Acollida M a tí Dinar Tarda Tot el d ia 

Horari 8:00- 9:00 9:00- 13:30 13:30- 15:30 15:30 - 17:30 9:00- 17:30 
Setmana 12 € 46€ 36€ 30€ 100 € 
Esporadic 3€ 8€ 

Dates Casal: del dilluns 25 de juny al divendres 20 de juliol. 
Edats: De 3 a 14 anys (Nascuts entre 2008 i 1998). 
Preu: El segon germa té un descompte del 15% al preu sense descomptes. 

Els no socis del CEC hauran d'afegir un únic pagament de 10 € més per a in
cloure's a l'asseguran¡;a. 

El període de preinscripció va del 21 d'abril fins al 5 de maig els 
dissabtes en horari d'esplai: de 16:30 a 22:30 h. Preinscripció: Amb 20 
euros t'assegures pla¡;a. 

Inscripcions: Del 26 de maig al 16 de juny. L'horari d'inscripcions 
sera els dilluns de 17h a 19h i els dijous de 19h a 21h a l'Esplai Sar
gantana, Passeig Tolra, l. (Galliner - edifici annex). El dissabte 16 de juny 
finalitzaran les inscripcions farem la reunió de pares. 
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Castellargraf, S.L 

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

Castellar del Valles 

Cffo ' . 
PLAN~ 

. } SERVE/ INTERFLORA 

"" 
Prat de la Riba, 34 (plac;:a de Catalunya) 

Tel. 93 714 40 62 
CASTELLAR DEL VALLES 



ALTA MUNTANYA, ESCALADA CLASSICA, 
ESCALADA ESPORTIVA, ALPINISME, 

FERRADES, ... 1 SOBRETOT BON ROTLLO!! 

LA S E e e 1 ó 
La primavera la sang altera, ja ho diuen ... i és que hi ha dies que no s'hi cap al boulder de tantes ganes 
que hi ha de posar-se en forma ... 
Ens pots trobar al centre els dimarts i dijous al vespre entrenant al boulder, i els divendres 
al vespre preparant activitats pel cap de setmana ... 

AeTIVITAT REALITZADA 
3-4/3/12 Escalada Vilanova de Meia - Esportiva Jordi, Montserrat, Mireia i 

Edgar. 

3-4/3/13 Escalada Vilanova de Meia- Roca deis Ares. Via "Navarro" 195m (V+) lsa i Esteve. 

"NAVARRO" 
la classica assequible de la 
Roca deis Ares 

El passat cap de setmana del 3 i 
4 de mar\. ens disposem a esvair
nos de la setmana tot escalant a 
Vilanova de Meii1. El Jordi la 
Montserrat, la Mireia i I'Edgar 
decideixen ter esportiva, mentre 
que l'lsa i jo preferim una 
experiencia una mica més 
classica. La vía escollida, la 
"Navarro", de recorregut logic i 
assequible. Personalment, cree 
que el millor que t'ofereix la vía, 
és la possibilitat de reviure 
1' ambient deis que van trobar 
aquesta línia a la paret, tot 
protegint els passos alla on ho 
creus necessari, dones la via 
només ofereix en els seus 195m 
de recorregut 2 spits, 3 pitons i 
2 burils a la primera "R". Tot un 
repte pels mals pensament 
emboirats que sempre retornen 
en els passos clau quan l'última 
"xapa" esta lluny ... En definitiva, 
roca excel·lent i ambient ideal. 

Esteve 
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NOTICIARI DEL CENTRE 
• Dia 15: Prova excursionista de resistencia per muntanya, 46 km. 

IX RUTA DE LES ERMITES 

Fins el 12 d'abril, període d'ins
cripcions per a participar a la IX edició. 
Trobareu tot a la informació a la web del 
Centre, a !'entrada «Ruta de les Ermites». 

La inscripció es pot fer telematica a 
la nost ra mateixa web , h ttp :// 
cen t r excursionis ta . en t ita tscas tella r . ca t, 
pero cal validar-la fent una transferen
cia nominal (posant nom i cognoms) per 
a cad a participant a l'en titat Unnim, 
compte 2107-0248-54-3192619791, de la 

qual caldra gu ard ar el resguard per p resentar-lo a la sortid a de la 
marxa. 

Recordem als col-laboradors habituals que el 13 d'abril, d ivend res, just 
d esprés de Pasqua, hi haura la reunió final , i l'endema la recollida de 
material pels controls i avituallaments al Centre. 

DIVENDRBS ACTIUS 

• Dia 20, a les 9 del vespre: 

Xer rada-Pr ojecció a ca rrec d 'en Miquel Ala m a n y 
MERAVELLOSA PROVENCA 

Aquesta terra d'arrels historiques comuns amb Catalunya, enamora a 
grecs i romans, la seva llum i color encisa a artistes com Van Gogh, Gauguin 
i Cezanne, va ser font d'inspiració dels trobadors, d'en Francesco Petrarca, 
Frederic Mistral i Alfons Daudet, de músics com Georges Bizet amb la seva 
Arlesienne i Giuseppe Verdi amb La Traviata. Es la t erra escollida per 
María Magdalena i que inspira novel.les com «L'Enigma Sagrat>> i «El Codi 
Da Vinci» d'en Dan Brown. 

Intentarem aproximar-vos la seva imatge i el seu r elat. 

& TALLER VIIACIARA S. A. 

V RENAULT 

Reparació i venda de veh icles 
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 

CLINIC.6 OENTAL,. 

DEL CEN~E "' 

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



• Dia 27, a les 9 del vespre: 

Projecció de !'audiovisual "MTM 156" realitzat per Osear 
Albert Masó Garcia. 

Guanyador del SEGON PREMIEN CATEGORIA AMATEUR 
de la 15ena Mostra d'Audiovisuals i Fotografia de Muntanya de 
Sant Martí (Barcelona) . 

Guanyador del 
2n PREMI de la 

categoria AMATEUR 

Barcelona, 2012 

.,.UDrtNISUALS 1 FOTOGRAFIA 
MUNTANYA DE SANT MARTÍ 

ARGUMENT: PROJECCIÓ de L~UDIOV/SUAL 

Darrere del misteriós codi 
MTM 156 s'amaga una 
apassionant aventura 

"MTM 156" 
compartida entre el pioner 

escalador Josep Maria 
Torras Homet (membre de 

AUTORS: ALBERT i OSCAR MASO GARCIA 

la mítica cardada 
Torras-Nubiola ) i els 
joves escaladors Albert i 
Óscar Masó Garcia (els 

ES COMPTARA AMBLA PRESÉNCIA DE L'HISTORIC 
MUNTANYENC CA TALA : 

Germans Masó). Encara 
que els separen cinquanta 

anys, tots tres comparteixen 
un objectiu comú: 
l'obertura d'una 

xemeneia . Passat i present 

1 JOSEP MARIA TORRAS HOMET 1 

• DIA: DIVENDRES 27 - 4 - 2012 

• HORA: 21:00 • DURADA: 21 mi,.... 

es fusionen trencant motiles 
i reivindicant la importancia 

• LLOC: CII!NTRe I!XCURSIONISTA DI! 
CASTaLAR DI!L VALUa 

d'honorar i recordar els 
escaladors catalans pioners. 

Cl Coba, o/n. CASTELLAR DEL VAU.és CV• ... ~ 
T ... IS71.t7SOI CI '1 ...... 00111 

L'audiovisual és un elaborat homenatge al carismittic JM. 
Torras Homet. 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ALTRES ACTIVITATS 

GRUP FAMILIAR AL PAN
TÁ DE VALLVIDRERA 1 
AL TIBIDABO 

No havíem fet mai enca
ra una sortida pel Barcelones, 
pero el passat diumenge 4 de 
marc; el Grup Familiar, acom
panyats d'en Josep Manel 
Martí, vam dur a terme una 
agradable sortida per aquesta 
zona. Concretament vam aga
far un tren des de Sant Quirze 
del Valles fins al Baixador de 
Vallvidrera per donar la volta 
al panta de Vallvidrera i segui-



dament un funicular que va emocionar als nostres nens i a més ens va apropar 
al Tibidabo. La tornada la vam fer pel mig del hose parant a dinar a la Font de 
la Budellera i arribant a la zona de lleure de Santa Maria de Vallvidrera i de 
nou a l'estació del Baixador. Sens dubte una sortida molt interessant, dones la 
majaría de nosaltres desconeixíem aquests indrets tot i les vegades que hi hem 
passat en tren. Moltíssimes gracies Josep Manel per cedir-nos el teu diumenge 
i venir amb nosaltres!! 

ES PELEO LOGIA 

• Día 26 de febrer: AVENC PO
MAR (-32m.) Situat al terme municipal 
de Vallirana dins el massís de l'Ordal. 
Cavitat amb un pou d'entrada d'uns 2 
mts. que podem baixar sense assegurar
nos, d'aquí passem per un pas molt estret 
fins a una gatera on ja ens podem posar 
drets i que un cop superada, trobem l'inici 
del pou més llarg de la cavitat de -10m. 
Arribats a la base del pou, a ma esquer
ra hi ha una curta galería remuntant 
fins gairebé la cota d'entrada. Tornem a 
la base del pou, i a ma dreta entre res
salts d'un caos de blocs i l'últim pou de la 
cavitat de -6m. arribem a la maxima fon
daria. Cavitat amb algunes colades i ban
deres molt descalcificades a l'inici del des
cens. Descens realitzat per: M. Mañosa i 
J. Navarro. 

·Día 3 de marc;:: AVENC SANTS (-51m.) 

Situat al terme municipal de Sitges 
dins el massís del Garraf. Esta al costat de 
l'avenc dels Aragalls. L'entrada és una 
estreta gatera que ens fa arribar a l'inici 
d'un estret pou d'uns -10m., i arribats a la 
base d'aquest ja podem veure que esta 
molt concrecionat com la resta de la cavi
tat. A ma esquerra del repla, hi ha un res
salt que desgrimpem facilment i accedim 
a la boca del pou més llarg d'uns -38m. i 
molt més ample que !'anterior. Aquí po
dem veure gran quantitat del mineral 
conegut com sal de llop, contrastant sobre 
pedra llisa i tallant, o per altres racons del 
pou podem veure colades de tot tipus de 
colors, llastima la falta d'aigua. 

Descens realitzat per: M. Mañosa i 
J. Navarro. 



CICLE MONTSANT, DUES PRIMERES ETAPES 

Bona companyonia en el grup 

La primera sortida al Montsant, el 26 de febrer, va anar molt bé, ja que 
varem gaudir d'una jornada molt assolellada i acollidora. Molt interessant, al 
meu entendre, la visita guiada a la cartoixa d'Escaladei. Feia anys que no hi 
havia estat i ha canviat fon;a, ja que s'hi han invertit diners per a consolidar 
el poc que en restava. També el «tiberi» va anar prou bé, o sigui, una bona jor
nada. 

També la segona etapa, el 18 de mar9, vam poder gaudir d'un dia clar i 
assolellat i d'unes vistes de vertigen des del grau dels Barrots i per la cara nord
est, que va-
rem recór-
rer en part 
per damunt 
de la cin
glera, con
templant 
Ulldemolins 
a vista d'o
cell. Llasti
ma de la 
perllongada 
sequera. Al
guns dels 
37 partici
pants van 
trobar a fal
tar un cafe
tó o una 
cerveseta, 
pero es va 
arribar a 
casa abans. Gru p parcia l sobre e l Toll de l'Ou 



SORTIDA COMMEMORATIVA DEL 25e ANIVERSARI 
DEL GRUP D'ESQUÍ 

Com ja sabeu, aquest any celebrem els vint-i-cinc anys de vida del nostre 
Grup. 

Per aquest motiu varem organitzar una sortida económica, com les que 
havíem fet durant molts anys, amb la intenció d'engrescar a les persones que 
hi havien participat en alguna o en moltes ocasions. 

Malgrat tot, el nostre poder de convocatoria va ser redui:t, i només ens 
varem trabar 37 esquiadors per gaudir de la jornada d'esquí. Ens va fer espe
cial il·lusió la participació i la visita d'amics veterans de les sortides, i a més 
comptar amb la presencia de la més jove promesa de la nostra entitat (i gua
nyadora aquest any d'una cursa d'esquí en nom del CEC), la Núria Muntada. 

La cursa social programada va quedar anul·lada per l'insuficient nom
bre de participants, pero vam gaudir d'un dia especial que va servir per re
trabar-nos i recordar vells temps. Hi hagué obsequis de record per tothom, i 
un berenar de germanor que va servir per fer-Ia petar una bona estona. Fi
nalment ens vam fer unes fotos per immortalitzar la diada, abans de retornar 
cap a casa. 

Des d'aquí volem fer una crida a tothom qui tingui alguna foto relaciona
da amb les activitats realitzades pel Grup d'Esquí durant aquests vint-i-cinc 
anys, perque ens les deixi per tal d'organitzar una exposició fotografica retros
pectiva per la Festa Major. Les fotos una vegada escanejades seran retornarles 
als seus propietaris. Aquest sera l'últim acte protagonitzat pels actuals respon
sables del Grup d'Esquí, que deixara de fer activitats a l'espera que algú vulgui 
agafar el relleu al capdavant del Grup. 

Si ens voleu ajudar amb el tema de l'exposició, podeu contactar amb no
saltres a través d'aquesta adre<;:a: gesquicec@gmail.com 



PUJADA A LA CASTELLASSA PER PRIMERA VEGADA 

No cal fer esment del que la Castellassa de can Torres representa per als 
excursionistes castellarencs. Qui no s'ha quedat algun cop bocabadat contem
plant la seva figura des de qualsevol indret del nostre poble? Qui no ha tingut 
ganes d'acompanyar el Pessebre de cada any fins a dalt del cim? 

Ja fa temps que aquest sentiment anava fent «rau-rau)) dintre meu, i més 
tenint en compte que el meu pare i alguns dels meus germans hi havien pujat 
en alguna ocasió, pero el fet és que era una fita que encara em quedava per 
assolir. Pero vet aquí que quan menys ho esperes apareix l'oportunitat. Durant 
el transcurs de la _()Ujada del Pessebre d'aquest últim any, em va cagar el tió: 
se'm van acostar l'Oscar i l'Albert Masó i em van convidar a enfilar-m'hi. Aixo 
és un gest d'amistat que no oblidaré mai. 

Finalment, el diumenge 4 de mar~ quedem per trabar-nos en «els diposits)) 
de Matadepera. A més, serem quatre els «becaris)) que hi pujarem, dones el 

Manel Corral, l'Anna 
Sola i la seva filia Pa
trícia també s'han 
apuntat a la descober
ta de noves emocions. 
Ara toca el torn de la 
logística: en aquest 
tema no puc més que 
felicitar als germans 
Masó, que són els Pep 
Guardiola de !'escala
da. 

De l'ascensió no
més puc dir que la va
rem gaudir moltíssim; 
anavem ben assegu
rats, escoltavem i se

guíem les indicacions dels mestres i aixo transmetia tanta seguretat que en cap 
moment varem passar por o sensació de perill extrem. Quant a la fi tots érem a 
dalt de tot de la Castellassa, ens varem felicitar, abra~ar i varem compartir uns 
instants de joia que sempre més quedaran gravats a la nostre memoria, ... Que 
pot haver-hi de més joiós que compartir una bonica i majestuosa vista amb una 
colla de bons amics? 

Abans de baixar encara varem tenir temps de fer les fotos de rigor, apro
fitant el bon temps que feia, i ja de pas, ens hi varem posar bé per les fotos i 
vídeos que per sorpresa ens van fer els pares de l'Óscar i l'Albert. Ben bé po
dem dir que d'aquesta feta en tenim un ampli reportatge grafic!! 

El rapel va ser excitant i rapid, gairebé tan rapid com ens va passar el 
matí a tots. 

Gracies amics Masó, sens dubte sou els millors ambaixadors de la Cas
tellassa de can Torres. 

Jaume Muntada 


