
Colom, s/n- Telefon 93 714 73 05- Castellar del Valles (Valles Occidental) 08211 BCN 
e-mail: cecastellar@gmail.com - http:/ /centrexcursion ista.entitatscastellar.cat 

sE. A e¡ 

Adherit a les federacions d'Entitats Excursionistes de Catalunya, 
a Azimut i a la Coordinadora d'Entitats per la Pedra Seca 

Diposit legal: B. 16.009 - 1967. 
Castellargraf, S.L. Puig de la Creu, 3. 'if 93 714 5142. 

15 de juliol al Puigpedrós (2.914 m) amb el 
Grup de Muntanya. Esmorzant damunt els 
llacs de Malniu i fent el cim (Hi falta gent) 
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QUÉ ÉS UNA MARXA? 
Ea una caminada 
a ritme eonstant 

nae córrer, 
ntretenir·•• 

Cabana restaurada de la Costa d'en Jan 

PUNT 1 A PART. NOVA TEMPORADA 



PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 
Setembre Activitat 
a Reunió d'últims detalls de l'equip de la Marxa Infantil 

diss Inauguració de l'exposició del 35e concurs 

14 
16 
22 diss 
Z3 
2S 

i lliurament de premis 
Exposició d'una mostra del «Llegat Enrie Camellas» 
Exposició de fotografía del 25e aniv. del Grup d'Esquí 
Reunió de la programació trimestral 
Excursió a la Plana de Vic 
Excursió al Montseny: Castanyer de Can Cuc 
Excursió matinal als Cortins 
Termini pellliurament de fotografíes 
del trimestre tema: Mirades 

3) Ascensió d'alta muntanya: Coll Roig (Alta Cerdanya) 
6 octubreinauguració del nou cursa l'Esplai Sargantana 
7 Marxa Infantil de Regularitat. Col-laboren diversos grups 

Més informació a 

Noticiari del Centre 

Grup de Fotografía 
Noticiari del Centre 
El caminar del CEC 
Grup de Muntanya 
Grup Familiar 
Grup de Natura 
Grup Anar-hi Anant 

Grup de Fotografía 
Grup de Muntanya 
Esplai Sargantana 
Noticiari del Centre 

HORARI D'ATENCIÓ 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 haura de cercar notícies en altres fonts. Per a més 
informació sobre activitats, veieu la Web de la FECC: www.feec.org 

ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES DE SETEMBRE 

• Dia 30: Excursió d'alta 
muntanya. Ascensió als pies 
de Coll Roig (Alta Cerdanya) 
per la vall de Fontviva 

Es tracta de la sortida pro
gramada pel dia 2 de setembre i que davant de les dificultats amb que varem 
topar en fer la preceptiva prospecció del trajecte, ens ha semblat convenient 
modificar-ne el recorregut i ajornar-la uns dies. Simplement volem disposar de 
temps a fi de poder realitzar una altra prospecció amb l'objectiu de coneixer els 
detalls i transitar, previament, per la nova ruta. Itinerari: Aparcament presa 
Passet (1.727 m), cabana de Comajoan (2.051 m), bac de Collroig, coll Roig (2.725 
m), pies de Collroig (2.833 i 2.804 m) i retorn pel mateix recorregut. Distancia 
del trajecte: 14 km Temps efectiu de camí: 6 hores. Desnivells: 1.185 m 
(de pujada i de baixada). Velocitat mitjana: 2.333 metres/hora. Despla
cament en cotxes particulars. Sortida a les 6 del matí, en punt, de l'apar
ca ment de la plac;a Calissó. Retorn a Castellar previst a l'entorn de les 8 de 
tarda. Per a participar en aquesta excursió cal inscriure's previament, 



(telefons: 
93 714 55 42 
o 618 349 229), 
i disposar o 
tramitar am
pliació de la 
!licencia fe
derativa, ti
pus C. 

Pw;: de Col rOtO 
Occ•dental 

Els pies 
de coll Roig 
són uei"ns de la 
pica del Carlit 
i ben bé poden 
rebre el quali
ficatiu de ((mi
radors de la 
Cerdanya11, ja 
que des del 
seu cim podem 
veure-la en 
tata la seva 
extensió, des del coll de la Perxa fins a Belluer. No obstant aixó, són uns cims 
ben poc uisitats, pero que es mereixen una ascensió en un dia ben cZar; el pano
rama que veurem val la pena. 

• Día 14: Reunió per a programar les activitats del Grup de Mun
tanya, que es desenvoluparan en el decurs del quart trimestre de l'any 2012. 
Comenc;ara a dos quarts de deu del vespre al local social. Oberta a tothom que 
vulgui participar i col-laborar. 

• Día 7 d'octubre: Col-laboració a les feines de control i organit
zacw de la 52 Marxa Excursionista Infantil de Regularitat de Caste
llar - Trofeu Josep Coll. 

Nota: Per a més informació i inscripcions per a participar a les activi
tats programades pel Grup de Muntanya, podeu trucar, amb antelació, als 
telefons 618 349 229, 93 714 73 05 o 93 714 55 42. 

• Día 23: Els Cortins (Massís de Sant 
Lloren~; i Serra de l'Obac) . Excursió mati
nal, sortida a les 8 hores de l'IES Castellar en 
cotxes particulars fins al Coll d'Estenalles. Iti
nerari: Coll d'Estenalles, Els Cortins, Coll d'Es-

tenalles. Rores de camí: Tres i mitja aprox. Vocals: Francesc Deu i Elvira Guar
dia. Tel. 93 714 58 70. 

A les sortides amb cotxes particulars, no és responsabilitat dels vocals 
de l'excursió i tampoc dels representants del C.E.C., aconseguir el medí de 
transport dels assistents a l'excursió. 



GRUP FAMILIAR 

• Dia 16: Excu rsió a la Pla n a d e Vic. Lloc i hora de trobada: A les 
8,30 h a l'aparcament del Viena per marxar en cotxes particulars. Es tracta 
d'una sor tida d e tot e l d ia, per tant cal portar esmorzar i dinar. Ampliarem 
informació amb l'itinerari al Google Groups. Per a més informació escriure a 
grupfamiliarcec@gmail.com 

baga d'en Cuc, 
castanyer d'en 
Cuc i retorn. 
Aquest casta
nyer és l'arbre 
que té el diame
tre del tronc més 
gran de Catalu
nya . Hores de 
camí: tres, apro
ximadament. 
Sortida: 8 del 
matí davant 
l'IES Castellar. 
Despla9ament: 
en cotxes parti
culars. Vocals: 
Josep Ramon 
Recorda i Maria 
Cos . Telefon 
93 714 69 35. 

& 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 

• Día 22, dissabte: Excu rsió a l 
Montseny, al castan yer d e Can 
Cu c. Itinerari: Panta de Vallfornés 
(Canoves i Samalús) , torrent de la 

CLINICA DENTAL,. 

OEL CEN~E "' 

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



El dia 31 d'agost es va acabar el termini 
d'entrega de les fotografies del 358 Trofeu Joan Rie
ra. El dilluns dia 3, el jurat format per membres del 
Departament de Fotografia de les Agrupacions Nar
cís Giralt, faran el veredicte públic del concurs. 

El dissabte 8 a les 12 del migdia, inau
guració de l'exposició i lliurament dels premis als guanyadors del concurs 
de fotografia. L'exposició restara oberta els dies de Festa Major, de 12 
a 2 del migdia i de 6 a 8 del vespre. 

Les fotografies del tercer trimestre del Concurs Anual hi ha 
temps de portar-les fins el dia 28. Recordeu que aquest trimestre el tema 
obligat és: «Mirarles)). 

1 
2 
3 
4 
5 

«Punt de ruptura», primer premi del trimestre, 
del tema: Cordes, cordills i fils 

27e CONCURS DE FOTOGRAFIA EN COLOR 
CLASSIFICACIÓ GENERAL PER TRIMESTRES 

Castellar del Valles, 6 de juliol de 2012 

Nom i cognoms 1r Trim. 2n Trim. 

Pere Fité 42 41 
Carme Vidal 42 40 
M. Teresa Robles 37 40 
Maria Marín 39 37 
J aume M untada 42 31 

ITJ 

Total 

83 
82 
77 
76 
73 



Nom i cognoms 1r Trim. 2n Trim. Total 

6 Conxita Garcia 33 39 72 
7 Jordi Serra 38 34 72 
8 Guillem Díaz 37 35 72 
9 Jaume Calsina 36 34 70 

10 Carme Mas 31 37 69 
11 José Luis Malvesí 38 31 69 
12 Emília Garcia 36 31 67 
13 Montserrat Mañosa 33 34 67 
14 Toni Penalva 29 37 66 
15 Eduard González 34 32 66 
16 Elvira Guardia 34 31 65 
17 Francesc Deu 34 27 61 
18 Enrie Comellas 34 26 60 
19 Manel Bernal 37 37 
20 Carme Padrisa 36 36 
21 Lluís Latorre 35 35 
22 Ray Serra 35 35 
23 Guillem Deu 34 34 
24 Carmen Campos 33 33 
25 Fran Morales 32 32 
26 Adria Deu 31 31 
27 Isabel Mach 30 30 
28 Ángel Pastor 22 22 

PUNTUACIÓ DEL 2on TRIMESTRE 
TEMA CORDES,CORDILLS 1 FILS 

Jurat Departament de Fotografia Agrupacions Narcís Giralt 
Castellar del Valles, 6 de juliol de 2012 

Nom i cognoms Foto 1 Foto 2 Total 

1 Pere Fité 22 19 41 
2 M. Teresa Robles 21 19 40 
3 Carme Vidal 20 20 40 
4 Conxita Garcia 20 19 39 
5 Carme Mas 19 19 38 
6 Maria Marín 21 16 37 
7 Toni Penalva 20 17 37 
8 Carme Padrisa 20 16 36 
9 Guillem Díaz 18 18 36 

m 



Nom i cognoms Foto 1 Foto 2 Total 

10 Ray Serra 20 15 35 

11 Jaume Calsina 18 17 35 

12 Jordi Serra 20 14 34 

13 Montse Mañosa 19 15 34 

14 Eduard González 18 14 32 

15 José Luis Malvesí 17 14 31 

16 Jaume Muntada 17 14 31 

17 Elvira Guardia 16 15 31 

18 Emília Garcia 16 15 31 

19 Francesc Deu 15 12 27 

20 Enrie Camellas 14 12 26 

~ [11111111 ALTA MUNTANYA, ESCALADA CLÁSSICA, 
ESCALADA ESPORTIVA, ALPINISME, 

Grup d'Aita Muntanya i Escalada FERRADES ... 1 SOBRETOT, BON ROTLLO!! 

ACTIVITAT REALITZADA 
Data Activitat Lloc Participants 

7-7 Escalada 
8-7 Escalada 

14-7 Escalada 
18-7 Escalada 

28-7 Escalada 

7-8 Escalada 
8-8 Escalada 

8-8 Alta Muntanya 
9/11 Escalada 

10.8 Escalada 

15-8 Escalada 

Castellar, Esportiva. Britania, Esteve 
Montserrat - Presidenta de la Plantació. 
Via Canvi Climbatic (6", 130m) Jordi, Montserrat 
Castellar, Esportiva 8 assistents 
Montserrat, Gorros, Gorra Marinera. 
Via pel davant. Laia, Esteve 
Cabrera de Mar - Banyadores. 
Esportiva Laia, Leo, Esteve 
Agulla del Portalet. (V, 105m) Jordi, Montserrat 
Moia - Montbrú. Esportiva. Britania, Aida, Leo, Laia, 

Gloria, Jud, Berta, Esteve 
Midi d'Ossau. Aresta Peireget (IV, 700m) Jordi, Montserrat 
Cavallers. Esportiva i 1" Agulla 
Comalestorres. 
Via Instinto clásico (IV+, 155m) Britania, Esteve 
Gourette - Penne - Barriere. 
Cara est classica (V+, 210m) Jordi i Montserrat 
La Neste- Suber- Penne. ViaMjc (6a,l00m) Jordi i Montserrat 

17-8 Alta Muntanya Benasque- Tusse de Remuñé (3041m) Jordi i Montserrat 
18-8 Escalada Benasque - Torre de marfil. Jordi i Montserrat 

Via No te tires que hay cristales 
(IV+, 85m) 

20/21 Alta Muntanya Vallferrera. Aresta i cims: Pie Rodó 
Canalbona, Punta Gabarró, Pica d'Estats, 
Verdaguer, Cap del Coll de Riufred, 
Montcalm, Verdaguer (2n cop) i Sotllo. 

Jordi, Montserrat, Rafel, 
Manolo, Esteve 



• 

ESPLAI SARGANTANA, ELS DE L'ESPLAI 

Apreciats castellarencs: 
El setembre és temps de sentiments con

tradictoris. Per una banda segur que us moriu 
de ganes de que arribin les festes majors, pero 
per altra banda fa mandra incorporar-se a la 
rutina, oi? 

Penseu que si sortiu amb els calr;:otets o les calcetes, al cap de cada dia 
pot ser diferent i una gran aventura! 

A part d'aixó, nosaltres tenim ganes d'explicar-vos una mica el que hem 
fet durant l'estiu i el que ens espera per a aquest nou curs. 

Aquest estiu hem anar a petar en un terreny d'acampada peculiar on 
un paó real ens va atendre la mar de bé (plomes de record incloses). 

Vam topar-nos amb un descendent dels Germans Grimm que tocava el 
violí i vam reviure alguns dels contes que coneixem des de petits. 

Vam superar la calor a base de guerres d'aigua improvisades sense nor
mes ni concert, on tan aviat t'apuntaven amb una xeringa com et tiraven 
una olla plena d'aigua per sobre el cap i vam menjar la mar de bé de la ma 
d'un cu1ner sexy. 

Vam cantar, hallar i en fi, vam fer gresca i xerinola. 

De cara al curs entrant, 2012-2013, l'Esplai Sargantana !'inaugura
ra decidit, tatatataaaaaaaaan, el 6 d'octubre!!, que és el primer dissabte 
del mes. 

Sabeu alló de «con un 6 y un 4 aquí tienes tu retrato»? Dones, sera el 
lema del dia 6 d'octubre, així que ja podeu practicar una estona a casa abans 
d'anar a l'Esplai. 

I aixó és tot, ens alegrarem de veure-us a tots , cares velles i cares no
ves, petits i grans! 

Llarga vida a l'Evaristo i visea les palmeres dels jardins del Palau 
Tolra.! 

Ah! I entregueu-vos en cos i anima a les festes majors que sinó des
prés l'hivern es fa molt llarg! 

1 

~r~? _¡¡¡; 1 j_ 
Casfellargraf, S.L 

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

Castellar del Valles 

Cffo ' . 
PLAN~ 

~ {w } SERVE/ INTERFLORA 
~1' 0 

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

CASTELLAR DEL VALLES 



NOTICIARI DEL CENTRE 

REUNIÓ DE L'EQUIP ORGANITZADOR DE LA MARXA INFANTIL 

Dia 5 de setembre, a les 9 al local del Centre. Presentació de l'estat de les 
gestions fins el moment i concreció de dades i persones que caldran per poder
la realitzar aquest any. 

NECESSITEM MOLTS VOLUNTARIS PELS CONTROLS I VIGILANCIA 

mrmmr.. EXCURSIONISTA 

---.Coll·--·~dol-2112 

7 d'octubre 
!>iumenge 

INSCRIPCIONS' 
dles21 314 
d'octubre, 
de6a8dela 
tarda, en el 
Centre, carnw 
Colom, s/n 

Cartell i grup de voluntaris cronometrant 
(Foto: Josep Manel M.) 

LLEGAT ENRIC COMELLAS: EXPOSICIÓ D'UNA MOSTRA 

Durant els dies de la festa Major , del 8 dissabte al dia 11, i coincidint 
a mb les altres exposicions i h or ari, de 12 a 2 del migdia i de 6 a 8 del 
vespre, que hi haura al Cen tre, els socis J osep Llinares i l'Albert An tonell h an 
fet una tr ia de materia l dels albums de la vida d'excursionista de l'En
ric Comellas Llinares que de ben segur us agradara veure, sobretot als més 
veterans, i per que no?, t ambé a les gener acions actuals, per coneixer una mica 
d'histor ia del nostre món excursionista. 

Preneu-ne nota i passeu-hi una estona, aprofitant per veure també les 
al tres. 

Espai del Lector Nobel 
Uibreria, premsa i papereria 

CARRER SALA BOADELLA, 1 O 
CASTELLAR DEL VALLES 

Tel. 937 472 301 
castellar@llbreriasnobel.es 

Espol l ector 

www.libreriasnobel.es Nobel 

ESPORTS 

STO, 
Cra. de Sentmenat, 78 

Tel. 93 714 28 74 



EL CAMINAR DEL CENTRE 
ALTRES ACTIVITATS 

RECORDANT EN RAMON CASAMADA 

El benvolgut vilata i soci, en Ramon Casa
macla Faus, un home bo i de taranna positiu, va 
morir el passat 14 de juliol a l'edat de 88 anys, dei
xant la seva empremta significativa en tots els am
bits: huma, ciutada, professional i polític. Per gran 
part d'aquests merits se li atorgara la Medalla 
de la Vila a títol postum el proper 6 de se
tembre. 

Els socis del Centre Excursionista de Caste
llar volen expressar el seu condol a la família i 
guardar com a record més preuat el seu exemple. 

ABANS DE VACANCES DEL GRUP DE NATURA 

En l'última sortida abans de vacances del Grup de Natura, vam anar a la 
muntanya de Sant Amand que és un magnífic mirador al Ripolles. El dia fou 
calorós i assolellat, sort que la major part de l'itinerari passava per corriols dins 
de boscos de fagedes, pi roig i pi negre, la qual cosa va fer que la ruta fos més 
agradable i fresca . Al final vam arribar al Pla de Can Pegot, lloc on hi ha el 
monolit dedicat al patriota Lluís Maria Xirinacs, que aquest any en fa cinc que 
ens va deixar. Es donava la casualitat que aquest mateix dia els de la CAL (Co
ordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana) feien l'Inici del Correllengua 
2012 a Ripoll dedicat a Xirinacs i hi van fer una ofrena floral. 



EL GRUP DE MUNTANYA AL PUIGSACALM ENTRE LA BOIRA 

Inici del camí al Pas deis Burros i al Cim del Puigsacalm (1.513m) 
el 8 de juliol 

25e ANIVERSARI DEL GRUP D'ESQUÍ: EXPOSICIÓ DE RECORD 

Sembla que va ser ahir, pero ja han passat ... 
vint-i-cinc anys!, des d'aquelles primeres sortides d'es
quí organitzades amb il1usió, i que van ser l'inici del 
Grup d'Esquí del CEC. Durant tots aquests anys han 
estat centenars d'esquiadors i esquiadores de Castellar 
i de fora que han fet possible l'organització anual del 
«Curset d'Esquí del CEC». 

En aquest llarg recorregut hi ha un munt d'anecdotes, records, circums
tancies ... pero sobretot persones que recordaran aquells dissabtes a la matina
da, caminant pels carrers de Castellar, carregats amb els esquís, les botes i una 
motxilla a l'esquena, arribant a la Vallesana amb cara de son, omplint la vore
ra i els bancs d'obra vista de bosses, sota la mirada de «l'Estevet» . Aquells pri-
mers cursets a Err Puigmal i a Porté-Puymorens, després a Pal i a Portainé .. . 
les sortides extres, perque amb quatre dissabtes no en teníem ni per comenc;ar .. . 
alla on hi hagués més neu!, a Ordino, a La Molina ... 

I es van anar fent unes rutines: el passar llista, el silenci del viatge d'anada 
(trencat per algun ronc), les aturades a Sant Eloi amb la inacabable cua al la
vabo de les noies. Sempre érem dels primers en arribar a pistes, s'havia d'apro
fitar bé el dia!! Esquiar fins que les carnes deien prou i tornar a pujar a !'auto
car satisfets i cansats, per anar desfent el camí, pero amb parada obligada a 
Cal Rosal, al bar, a la xurreria o a la vorera mateix ... el cas era estirar una 
mica les carnes i airejar-nos. 

Van anar passant els anys, es van anar fidelitzant cursetistes, i es va anar 
formant la família de l'esquí. Va sorgir ellogo i les pancartes per posar al vidre 
de darrera !'autocar. Més endavant l'equipament i els «walkie-talkies», indispen-



pensables per poder controlar fins a 150 esquiadors per setmana. I tants anys 
anant a Pal, han fet que sigui l'estació on molts es van cal<;ar els esquís per 
primer cop, els primers cops de cul, les primeres baixades amb cunya extrema!! 
La satisfacció d'haver fet la primera «vermella» o la primera «negra», de baixar 
els «bumps» com puguis, o de sortir de la pista per esquiar entre els arbres .. .. i 
sobretot no parar ni un moment, ganyipar una mica al telecadira, i tornem-hi!! 
a gaudir de valent, cadascú amb el seu nivell, amb la seva colla, millorant, 
aprenent, rient i compartint molt!! Després d'esquiar, desar els estris a !'auto
car i treure els entrepans, les olives, i alguna llauna d'escopinyes amb aquella 
salseta tan bona que algú tenia la moral de preparar a les 4 de la matinada 
per compartir-la amb els companys tot comentant les peripecies del dia. 

Durant aquests anys hem tingut de tot: bona neu, poca neu, bon temps, 
dies de boira, de nevada intensa, i alguns de mooolt fred!! També alguns en
surts, caigudes, visites a la infermeria, i fins i tot algun ingrés a !'hospital!! 
Segur que tothom recorda alguna anecdota. Nosaltres recordem les reunions per 
muntar les sortides, les inscripcions, buscar i llagar pel1ícules de vídeo «aptes» 
per a tothom, (recordo amb afecte !'estirada d'orelles que ens van fer uns pares 
després d'haver vist «Sense Perdó» de Clint Eastwood perque ... «hi havia mas
sa paraulotes»), o els recomptes continus per no deixar-nos ningú ... (com aquell 
dia a Pal, quan ja estava tothom a l'autocar a punt de marxar i ens faltava una 
noieta novella ... torna't a cal<;ar les botes i suplica als responsables de les ins
tal-lacions que et deixin fer una última pujada per rastrejar les pistes; gracies 
als «walkies» i als «pisters» tot va quedar en un ensurt, i en una tornada molt 
llarga per les cues a la duana). 

També vam estar molt de sort amb els autocars, sobretot amb el xofer més 
fidel, el José Rodríguez (Benito pels amics), gran conductor i millar persona. Mai 
ens posava entrebancs. Nevés, plogués o pedregués, sempre amb malta suavi
tat i perícia ens portava a bon port. I si s'avariava l'autocar, aprofitava l'estona 
que estavem esquiant per baixar al poble i buscar un taller. És per tot aixo que 
si ell canviava d'empresa nosaltres també ... fins i tot intercedía perque ens 
milloressin el preu del servei. 

És cert que era tot un sacrifici estar a tres quarts de 5 del matí, primer 
a La Vallesanai després a l'institut, pero fins i tot quan organitzavem 3 auto
cars, tot va anar molt bé gracies al comportament de tothom. El jovent pujava 
en un autocar i els adults en un altre; mentre en un tothom dormía, en l'altre 
es veien pel1ícules tot el viatge. I gracies a la col ·laboració de les acompanyants 
que es quedaven com a referencia pels més petits a peu de pistes. Definitiva
ment, del que hi ha hagut més al llarg d'aquests anys ha estat ganes i il1usió. 
Han estat una colla d'hores de curset, d'esquí, d'autocar, de compartir i de fer 
nous amics, de bona companyia i bon fer ... felicitem-nos tots perque ens ho hem 
passat molt bé!! 

Costa molt resumir vint-i-cinc anys en quatre ratlles, i no ho volem fer 
sense recordar els que ja no hi són, pero que sempre seran entre nosaltres. Per 
acabar de refrescar la memoria, us convidem a veure el petit recull foto
grafíe que exposarem al local social durant els dies de Festa Major. 

Ha estat un plaer! 
Grup d'Esquí del CEC 


