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Grup de Natura al dolmen de la Pedra Gentil 



PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 

Maig 
4 

5 
6 
12 
13 

Activitat 
Exposició trimestral 27e concurs de fotografia 
oberta maig i juny 
Termini d'inscripcions per al Casal d'estiu 
De la cartoixa d'Escaladei al monestir de Poblet, 4a etapa 
Caminada far de Sant Sebastia-Cap Roig (Costa Brava) 
Ermites de Montserrat 2 (matinal) i coHaboració 
del Centre en la Caminada Popular de Castellar 

18 Divendres actius, Audiovisual "Pessebre a La Castellassa" 
27 De la cartoixa d'Escaladei al monestir de Poblet, 5a etapa 
29 Pujada al Puigsacalm (matinal) 
3 juny Aplec a Les Arenes 
12 juny Reunió preparatoria de la Marxa Infantil de tardar 

Més informació a 

Grup de Fotografia 
Esplai Sargantana 
Grup de Muntanya 
Grup de Natura 
Grup Anar-hi Anant 

Grup G.A.M.E 
Grup de Muntanya 
Grup Anar-hi Anant 
Noticiari del Centre 
Noticiari del Centre 

HORARI D'ATENCI AL PÚBLIC 
Dimecres, de 7 a 9, hi ha servei de secretaria. 

Divendres, de 9 a 10:30 del vespre és obert per a tots els serveis. 
Per a qualsevol informació podeu trucar al telefon 93 714 73 05. 

TENIM NOTÍCIA DE ... 
Qui hi estigui interessat en altres activitats haura de cercar les noti

cies en fonts adequades, veieu la Web de la FEEC: www.feec.org 

ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES DE MAIG 

• Dia 6: De la cartoixa d'Es
caladei al monestir de Poblet (4a 
etapa) Itinerari: Cornudella de 

··~I!A~!III ... IIII.._.III!~~~~~~~ ... Montsant, embassament de Siurana, 
castell de grau molí de l'Esquirola, el Gorg, Gallicant, 
l'Arbolí. Desnivells: 625 metres de pujada i 433 metres de baixada. Temps 
efectiu de camí: 5 hores. Distancia del recorregut: 14,372 km Veloci
tat mitjana del trajecte: 2.387 metres/hora. Facultativament, es podra 
dinar a un restaurant. Cal inscriure's previament i disposar de la 
pertinent llicencia federativa. El desplac;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 consultant el programa de la tra
vessa o demanant-la als telefons 93 714 73 05 i 93 714 55 42. 

• Dia 27: De la cartoixa d'Escaladei al monestir de Poblet (5a 
etapa). ltinerari: Prades, tossal de la Baltasana, mola d'Estat, Taula dels 
Quatre Batlles, clot del Llop, coll de la Mola, mirador de la Pena, els Masos 
de Poblet. Desnivells: 352 metres de pujada i 772 metres de baixada. Temps 
efectiu de camí: 5 hores i 30 minuts. Distancia del recorregut: 20,555 



km Velocitat mitjana del trajecte: 3,737 metres/hora. En finalitzar e l re
corregu t, es realitzara una vis ita guiada a l monestir d e Poblet. Cal 
inscriure's prl'wiament (ab ans d el dia 18 d e maig) i disp osar de la 
pertinent llicl'mcia federativa. El despla<;ament es realitzara en autocar i 
la sortid a d e Castellar sera a dos quarts d e 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 consultant el programa de la travessa o 
demanant-la als telefons 93 714 73 05 i 93 714 55 42. 

• Dia 3 de juny: Assistimcia a la 
tradicional Missa en mem oria d eis ex
c u rsionistes castellarencs que ja no 
tenim entre nosaltres i a l 'Aplec d el 
Centre. 

• Dia 13: Ermites de Montserrat 2. Excursió matinal, amb sortid a 
a les 8 hores de l'IES Castellar en cotxes particulars fins a Montserrat. Iti
nerari: Can Ma<;ana, ermita de Sant Pau Vell, collet de Guirló, la Portella, 
refugi Vicen<; Barbé, coll de Port, la Cadireta, la Roca Foradada (opcional), 
collet de Guirló, can Ma<;ana. Durada: 3,5 hores aproximadament. Vocals: 
Josep Ramon Recorda i Maria Cos, telefon 93 714 69 35. 

• Dia 29: P uj a d a al Puigsacalm. Excursió matinal, amb sortid a a 
les 8 hores de l'IES Castellar en cotxes particulars fins el Coll de Bracons 
(Osona). Degut a la durada del despla<;ament es calcula acabar l'excursió al 
voltant de les 14 hores. Itinerari: Coll de Bracons, Turó de Tusell, 
Puigsacalm, tornada per la font de la Tornadissa. Rores de camí: Tres i mitja 
aproximadament. Vocal: Josep Serra, telefon 662 003 299. 

GRUP FAMILIAR 

• Dia 12, dissabte: Projecte rius. Sortida conjunta amb les famílies i 
monitors de l'Esplai Sargantana per controlar l'estat del tram de riu que tenim 
apadrinat. Ens trobarem a les 9,30 del matí a l'aparcament del Viena. Cal 
portar esmorzar, aigua i és aconsellable portar botes d'aigua i roba de 
re can vi. 

• Dia 27: Camí de Rond a de Vilanova a Sitges. Ens trobarem a 
l'aparcament del Viena a les 8,00 del matí per anar cap a Vilanova en cotxes 
particulars. Cal portar esmorzar, dinar, aigua ... i banyador!! 

Espai del Lector Nobel 
Lllbrerla, premsa i papererla 

CARRER SALA BOADELLA, 10 
CASTELLAR DEL VALLES 

Tel. 937 472 301 
castellar@fibreriasnobel.es 

Espal l ector 

www.libreriasnobel.es Nobel 

ESPORTS 

STO, 
Cra. de Sentmenat, 78 

Tel. 937142874 



• Dia 12: Caminada del 
far de Sant Sebastia de la 
Guarda al jardí botanic de Cap 
Roig (Palafrugell - Costa Bra
va). ltinerari: Far i eonjunt mo

numental de Sant Sebastia de la Guarda (esmorzar), Llafrane, Els tres pins, 
platja del Canadell, Port Bo, Sant Roe, Platja del Golfet i jardí botanie de 
Cap Roig (visita). Hores de eamí: 3 h . aproximadament (inclou 1 h. de visita 
al jardí botanie). Sortida: 8 del matí davant l'IES Castellar. Desplac;;ament: 
En autocar, si s'arriba a un nombre 
mínim de plaees, sinó es fara amb eot
xes partieulars. Inscriure's els dies 
25 i 27 d'abril al Centre. Preus: 20 
euros els soeis i 25 euros els no soeis. 
Notes: Possibilitat de dinar un menú 
en un restaurant de la zona. Visita en 
grup al jardí botanie de Cap Roig: 3 
euros. Voeals: Fina i Ramon Fabregat, 
tel. 93 714 21 78. 

• Dia 3 de juny: Excursió i participació a l'Aplec del Centre. Iti
nerari: Les Arenes, Sot de La Carda, Turó del Muronell, Coll de la Roeassa, 
Coll Llarg, Turó de Matalonga, Avene de la Carbonera, Carena de l'Illa i Les 
Arenes. Hores de eamí: 3 h . aproximadament. Desplac;;ament: en eotxes parti
eulars. Sortida: 8 del matí davant l'IES Castellar. Dinar: Els que es vulguin 
quedar a dinar a Les Arenes, s'han d'apuntar a l'organitzaeió de l'Aplee ad
quirint els tiquets eom s'indiea a la seeeió Notieiari del Centre, més avall. 
Voeals: Elvira Guardia i Franeese Deu, telefon 93 714 58 70. 

Data 

ALTA MUNTANYA, ESCALADA CLÁSSICA, 
ESCALADA ESPORTIVA, ALPINISME, 

FERRADES ... 1 SOBRETOT BON ROTLLO!!! 

ACTIVITATS REALITZADES 

Activitat Lloc Participants 

6 mar9 Escalada Montserrat · Gorra Frígia. Via "Del Caries", 160m V+ Josep, Antonio, Rafe! 
8 mar9 Escalada Montserrat · Saca Gran. Via "Aresta Brucs", 90 v. Josep, Rafe! 
15 mar9 Escalada Montserrat · Cavall Bernat. Via "Normal", 85 V+ Noelia, Xaxi, Antonio, Josep, Rafe! 
25 mar9 Escalada Montserrat · Miranda Sant Pere. 

Obertura Via "Ramon de Semir i d'Arquer", 130 IV+ Albert i Osear Masó, Rafe! 

Organitza L'AUDIOVISUAL «Secrets de la pujada a La Castellassa 
de Can Torres» el 18 de maig a les 9 del vespre dins DIVENDRES 
ACTIUS (Veure Notieiari del Centre). 



Del dilluns 25 de Juny fins divendres 20 de Juliol, 
i del 22 al 29 de Juliol marxem de campamentS!! 

EdatS: De 3 a 111 anys. NascutS entre 1998 i 2008. 
Horari Preus 

ACOIIIda Desh a 9h u.oo Clsetmana C.xtdla) 

casal mat1 De 9h a 13.30h 96.00 Clsettnana 

MerúadOr De 13.30h a l5.30h 36.00 etseunana (ectdia) 

Casal tarda De l5.30h a 17.30h 30.00 etseunana 

TOtel dla De 9.ooh a 17.30h 100.00 Clsetmana 
(15.,., descotnpte per 29 gerrna. EIS oo socis del CEC llauran d'c'lfe8ir un únie P<IBII/IM!Ilt de 100 

E.stem a: 

Prei nscripció: 
[)el 21 d' Abril ftns al ~ de Mal¡. 
COissabtes de 16.30h a ll.JOh a l'esplaiJ 

Inscripeions: 
Del 26 de maig al16 de juny. 
COínuns de 17h a 19h í DüOus de 19h a llh-1 

Més iOfOrmació a: 
flttp:/(Sal1antana.ent~lar.ca~ 
esplaisa!1antana@Yanoo.es 
'Tlf. &20 lfO 32 W (florari insCripCionsl 

.~~)'" El Gamner. passeil To1ra,1 CedifiCi annex1 



(Fotografía premiada en el 
primer trimestre en portada) 

27e CONCURS DE FOTOGRAFIA 
EN COLOR PER TRIMESTRES 

El passat 17 d'abril es van reunir mem
bres del Departament de Fotografía de les Agru
pacions Narcís Giralt de Sabadell per tal de for
mar jurat i emetre el veredicte del primer 
trimestre del 27e concurs anual, tema lliure. El 
resultat va ser el següent: 

PUNTUACIÓ DEL Ir TRIMESTRE - TEMA LLIURE 
Jurat Depart. Fotografía Agrup. Prof. Narcís Giralt 
Castellar del Valles 20 d'abril de 2012 

PERE FITE Encadenats a Roma 21 
PERE FITE Estic cremat 21 
JAUME CALSINA Sols 21 
JAUME CALSINA Se u 15 
CARME VIDAL Pobresa 21 
CARME VIDAL Soledat 21 
ANGEL PASTOR Verd i Blanc 14 
ANGEL PASTOR Moviment 17 
MONTSERRAT MAÑOSA Ermita 16 
MONTSERRAT MAÑOSA Tirolina 17 
EMILIA GARCIA Rodons de pa 19 
EMILIA GARCIA Jeep de muntanya 17 
G UILLEM DIAZ Renglera 17 
G UILLEM DIAZ Que maco!! 20 
CARME MAS Gavina 14 
CARME MAS Punta de vaixells 17 
Ma TERESA ROBLES Gat de mar 17 
Ma TERESA ROBLES La visita 20 
CARMEN CAMPOS Sau al descobert 17 
CARMEN CAMPOS Pa Negre 16 
ISABEL MACH A punt d'anar a segar 16 
ISABEL MACH Maduixots 14 
FRAN MORALES Món rural 15 
FRAN MORALES Aromes i sabors 17 
JOSE LUIS MALVESI Tetera 17 
JOSE LUIS MALVESI Oli 21 
EDUARD GONZALEZ Tardor silenciosa 18 
EDUARD GONZALEZ Campanar i coloms 16 
ELVIRA GUARDIA La Guingueta 16 
ELVIRA GUARDIA Gorg de la Bauma 18 
FRANCESC DEU Al bada 16 
FRANCESC DEU Glac;ada a Camprodon 18 
ADRIA DEU Roca Mur 16 
ADRIA DEU Efecte 15 
GUILLEM DEU Capvespre 15 
GUILLEM DEU Estany Tort de Peguera 19 

ITJ 



MARIA MARIN Canalera 19 
MARIA MARIN Nens 20 
ENRIC COMELLAS Molins Terra Alta 16 
ENRIC COMELLAS Molins Terra 2 18 
MANEL BERNAL Pare d'en Paco 18 
MANEL BERNAL La risa y la sonrisa 19 
CONXITA GARCIA Papallona exploradora 16 
CONXITA GARCIA De flor en flor 17 
TONI PENALVA Pescador camuflat 14 
TONI PENALVA Maniquí apajarat 15 
JORDI SERRA Gondola 20 
JORDI SERRA Cuolori di Italia 18 
JAUME MUNTADA Caotic rubicub 20 
JAUME MUNTADA Daina mosquejada 22 
LLUIS LATORRE Esportista 17 
LLUIS LATORRE Parella 18 

Les fotografíes del primer trimestre estaran exposades al local social del C.E.C. 
Us invitem a veure l'exposició durant els mesos de maig i juny. 

NOTICIARI DEL CENTRE 

XIII APLEC DEL CENTRE i XVI MISSA A LES ARENES 

Benvolgut soci: ~ 
Em plau informar-te que el proper 3 de juny, celebrarem el 
XIII Aplec del Centre a l'ermita de la Mare de Déu de Les ~ 
Arene~, a_mb una Missa en sufragi i recordanc;a dels socis i :;: . ., 
excurswmst es castellar encs traspassats. z · ~; ~ 

PROGRAMA del diumenge dia 3 de juny ~ f 
J osep Ma Biosca, President ~ w ~ 

10 del matí: Celebració de la Missa davant l'ermita. ~ ~ 
1 del migdia: Concert de la Coral Xiribec '01-/ "'"'.:: 

2 de la tarda: Dinar de germanor i després de dinar .r.>-"~ e}·" 
lliurament plaques commemoratives dels 25 anys de soci 
i medalla Memorial Simeó Caba als que en fan 50 de soci. 

ADQUISICIÓ DELS TIQUETS PEL DINAR 
Els tiquets pel dinar cal adquirir-los al local del Centre tots els dimecres 
del mes de maig fins el 30, de 19 h a 21 h, i els divendres, de 21 h a 22 h. 
Els preus són els següents: Gratult pels nens nascuts el 2009; pels nas
cuts del 2002 al 2008: 8 euros els socis i 10 euros els no socis. Pels nas
cuts el 2001 o abans: 14 euros, i 17 euros els no socis. 
El dinar constara d'un pica-pica d'entrada i paella d'arros, pa, postres, be
gudes i cafe. 

Amb la col·laboració de: 

mm G l. enera 1tat 
\':! ~ de Catalunya 

~ l r Federacló d'Entltats 
Jll Excurslonlstes de Catalunya 
FEEC (Federacló Catalana d'Aipinis me i Escalada) 

..... = 
• 

Ajuntament de 
Castellar del Valles 



DIVENDRES ACTIUS 

El proper divendres 18 de maig a les 21h, al 
nostre local social, podrem gaudir plegats de !'audio
visual que hem preparat sobre la pujada del Pes
sebre a la Castellassa de Can Torres . 

Així podreu saber que fem els escaladors alla 
dalt, un cop ens allunyem paret amunt .. . Us esperem 
a tots . Per membres del grup G.A.M.E. 

REUNIÓ PREPARATORIA DE LA MARXA INFANTIL DE REGULARITAT 

Dia 12 de juny, dimarts, a les 9 del vespre al local del Centre. 
Comen<;arem a pensar en l'organització d'enguany, en com ens 

repartim entre tots les tasques previes i puntuals. Preneu nota del 
día i hora. Si hi haguessin canvis, us ho informarem en el proper 
butlletí. 
Per la promoció excursionista entre els nens! 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ALTRES ACTIVITATS 

Al control i avituallament 
de Sant Feliu 

~:wm~j 
Cast'ellargraf, S.L 

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

Castellar del Valles 

Control i avituallament 
de la Vall d'Horta 

~'. 
PLAN~ 

• SERVEI/NTERFLORA 

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

CASTELLAR DEL VALLES 



Amb un inesperat matí ventós i frese, pero assolellat, van prendre la 
sortida, fins les 7 del matí, 420 participants. Segons informacions rebudes, 
hem de lamentar que els que corrien primers es despistessin en un parell de 
punts que tot seguit es van senyalitzar amb més contundencia. Una gran 
majoria va manifestar a !'arribada la seva satisfacció pel conjunt de la prova 
i els serveis donats, tot i la remullada de tarda que els va caure. 

ESTADÍSTICA 
Van sortir 420 participants (uns 280 homes i unes 140 dones) en van 

arribar 406. 

Els primers en arribar, amb el temps invertit al costat, van ser: 
Josep Ma Font Pastor, de Sant Vicenr;: dels Horts (5:33 h.) 
Víctor Candela Murias, de Castellar (5:44 h.) 
Jordi Puig Morral, de Castellar (5:4 7 h.) 

1 les primeres dones que van arribar: 
Dolors Morcillo López, de Caldes (6:30 h.) 
Gemma Cadafalch Muñoz, de Terrassa (6:39 h.) 
Laura Sánchez Puebla, de Caldes (6:44 h.) 

L'origen dels grups més nombrosos de participants va ser: 120 de 
Sabadell, 79 de Castellar, 39 de Terrassa, 35 de Barcelona, 18 de Caldes, 11 
de Sentmenat, 10 de Sant Quirze, 10 de Sant Cugat, 10 de Palau-solita i 
Plegamans, 9 de Barbera, 9 de Matadepera, etc. 

Agrai:m, des de l'organització, l'esforr;: de tots els socis i col·laboradors 
que van fer possible, una vegada més, l'exit d'aquesta prova de resistencia 
de 46 kilometres. 

El passat 14 d'abril el Grup Natura va realitzar una sortida matinal al 
Pare Montnegre i Corredor. Concretament varem fer un itinerari circular amb 
sortida i arribada a Vallgorguina. La quinzena de persones assistents apart 
de veure i tocar el singular dolmen de la Pedra Gentil, durant el recorregut 
també varem poder observar i abrar;:ar exemplars excepcionals d'alber i alzina 
surera, així com acostar-nos a les enigmatiques runes de l'església de Santa 
Eulalia de Tapioles. En resum, un passeig matinal agradable i ple d'estímuls. 
(Fotografía del grup en portada) 

• Dia 18 de marr;:: AVENC DELS BESSONS (-39m.) Situat al terme 
municipal de Sitges dins el massís del Garraf. L'entrada molt estreta ens porta 
a l'inici del primer pou d'uns -8m. Arribats a la base d'aquest, l'accés al se
güent pou de -23m torna a ser un embut, passat aquest punt, el pou s'eixam
pla i podem baixar comodament. A mitja baixada trobem una via lateral a 
ma dreta. Nosaltres seguim baixant pel pou de -23m fraccionat en 3 reinstal-



lacions . A la 
profunditat 
d'aquest , tro
bem dos pe
tits pous, un 
de -3,5m sen
se continui
tat, i un al
tre de molt 
més estret de 
-8,30 on s'hi 
nota un fort 
corrent d'ai
re . Cavitat 
amb forma
cions a par
tir del segon 
pou i bastant 
ben conserva
des . Descens realitzat per: F.Cervilla (Grup Espeleo Mollet), M. Mañosa i J. 
Navarro . 

• Día 24 de marc;:: 
AVENC DEL VER
MELL (-36m.) Situat al 
terme municipal de Be
gues dins el massís de 
l'Ordal. Cavitat practica
ment sense cap tipus de 
formació, només algunes 
colades a l'escletxa final 
del seu recorregut. Bai
xem el primer pou d'uns 
-12m, arribats a la base 
d'aquest, per una ram
pa en fort pendent, ar
ribem a l'inici del segon 
pou de la cavitat d'uns 
-7m. La maxima fonda
ría l'assolim baixant a 
peu per una altra ram
pa amb alguns petits 
ressalts que cada vega
da es va fent més estre
ta fins ser impractica
ble. Descens realitzat 
per: M. Mañosa, J. Na
varro i J. Navazo. 



OBERTURA DE LA VIA RAMON DE SEMIR I D'ARQUER 
A LA MIRANDA DE SANT PERE DE MONTSERRAT 

!}\ontscrral - San! SPcrc - 'l9. S,\\iranda de San! sPcrc (cara •[ st) 

Via dedicada a Ramon de 
s.tnlr 1 d'Arquer (Barcelona, 
1900-1988), muntanyenc 
complet, pionef en la 
confecció d 'articles, mapes, 
recerques i escalades !:s 
Fautor del Mapa de 
MontsemJt, vital per als 
explofadors de la muntanya 
serrada que l'han succeit. 

Via oberta des de baix el dia 25--3-2012 per 
Rafe! Serra Uanas i Osear i Albert Masó 
Garcia. 
Recomanable dur cintes, bagues, friends i 
algun dau varial 

Com a reconeixement per la valuosa i ingent tasca de Ramon de Semir 
i d'Arquer (Barcelona 1900-1988) editor del mapa topografic de Montserrat 
(1949), els germans Osear i Albert Masó Garcia es van decidir a obrir una 
via i dedicar-li. 

Quin millor lloc que la Miranda de Sant Pere, situada a la zona de Sant 
Pere de Montserrat? Des d'aquest punt ben segur que en Ramon de Semir va 
poder mesurar i catalogar un bon nombre d'agulles montserratines del sud 
de Montserrat! 
Aproxímacíó a la vía 

Un xic més a l'oest de l'Ermita de Sant Joan, agafem el camí de l'Arti
ga Baixa (marques blaves), i en arribar sota la Miranda de Sant Joan dava
llem a la nostra esquerra en direcció al Torrent de Santa Caterina pero amb 
tendencia a anar-nos apropant a la paret est de la Miranda de Sant Pere, 
que ara ens queda a la nostra dreta. Després de baixar un centenar de me
tres, trobem l'inici de la via (fletxa). 
La vía 

La primera tirada és una placa de Ill0 /lV0 amb roca exceHent a l'inici 
i més trencada al final, amb un pont de roca com a única asseguranc;a mun
tada i uns 50 metres. El segon llarg és un clar flanqueig a la dreta, resse
guint la fissura que ens ofereix aquesta magnífica roca i que permet col·locar 
pitons i friends per anar assegurant els passos (50m., IIrotlV0

, un clau). El 
tercer i darrer llarg flanqueja cap a l'esquerra fins trobar una fissura verti
cal que cal superar amb un pas de IV+ i seguir després pel costat d'una fer
ma savina fins al capdamunt de la Miranda de Sant Pere (30m., un clau). 



Resum 
L'escalada és d'una gran logica, seguint el camí més evident per arri

bar al cim. Una via oberta a la mida d'en Ramon de Semir i d'Arquer, que 
amb constant treball ens va deixar en herencia el seu mapa de Montserrat. 

També vull agrair des d'aquí l'oportunitat que m'han brindat l'Óscar i 
l'Albert de poder-los acompanyar en !'obertura d'aquesta via i viure tant de 
prop el bon ofici que com a escaladors han apres. Gra.cies Albert, gracies 
Osear. 

Rafel Serra i Llanas 

L'Óscar Masó, Rafel Serra i Albert Masó, al cim de la Miranda de 
Sant Pere, un cop acabada !'obertura de la via dedicada a Ramon 

de Semir i d'Arquer. Foto: Rafel Serra 

& 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 

CLINICA OENTAL,... 

OEL CEN~E "' 

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


