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Octubre Activitat 

6 Comen9a l'Esplai Sargantana 
7, matí Marxa Infantil de Regularitat: Informacions de recordatori 
7, tarda Reunió informativa del nou Grup Juvenil al Centre 

Esplai Sargantana 
Noticiari del Centre 
Grup Juvenil 

20 diss Excursió ruta Verdaguer, Plana de Vic (cal inscriure's) Grup de Natura 
Grup de Muntanya 
Grup Anar-hi Anant 
Grup Familiar 

21 Tardar al Montseny. Baga de coll Pregon 
Les tines de la Vall de Mura 
Matinal pels rodals de Les Arenes 

28 Encara no ha caigut? (Matinal a la roca encavalcada) Grup Anar-hi Anant 

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 en altres activitats haura de cercar notícies en fonts 

especialitzades. Per a més informació, veieu la Web de la FECC: www.feec.org 

ACTIVITATS 

A VÍS: A les sortides amb cotxes particulars, ni els vocals de l'excursió, 
ni els representants de C.E.C. tenen cap mena de responsabilitat d'aconse
guir el medi de transport per a tots els assistents, que han de pactar-ha abans 
amb els conductors. 

• Dia 7: Col-laboració a 
les feines de control i orga
nització de la 52ena Marxa 
Excursionista Infantil de 
Regularitat de Castellar -
Trofeu Josep Coll. 

• Dia 21: Imatges de tardor al Montseny - La baga de coll Pre
gon. Itinerari: Coll de Bordoriol (1.090 m), coll de Joan, coll Sabenia, coll Pre
gon (1.530 m), font de coll Pregon, puig Sacreu, turó de la Bandera, collet de 
l'Home Mort, Matagalls (1.697 m), coll Pregon, font dels Mosquits, baga de coll 
Pregon, font de Llop, coll de Joan i coll de Bordoriol. Sortida: Aparcament pla-
9a Calissó, a dos quarts de set del matí en punt. Desplacament: vehicles par
ticulars. Desnivells: 607 metres (de pujada i de baixada). Distancia total del 
recorregut: 11.466 metres. Temps de camí efectiu: 3:30 hores. Velocitat 
mitjana: 3.276 metres/hora. Cal inscriure's previament. L'hora d'arribada 
a Castellar queda prevista entre dos quarts de dues i les dues de la tarda. Si la 
jornada acompanya, tal vegada valdra la pena de portar l'aparell fotografic . 



Una de les característiques principals del massís del Montseny és la rica 
varietat de paisatges que presenta. Caminant per aquest pare natural, podem 
trabar des de bascas mediterranis fins a castanyedes, fagedes i avetoses. El coll 
de Bordoriol és un bon punt de partida per a fer una ascensió cómoda i facil a 
la Creu de Matagalls. Fins a coll Pregon es puja per una pista forestal que trans
corre per l'interior de la fageda . La davallada discorre també per la magnífica i 
ufanosa baga de coll Pregon i permet retre visita a les boniques fonts dels Mos 
quits i de Llop. 

Gracies a la seva situació, el Matagalls és vertex d'unió de les comarques 
d'Osona, la Selva i el Valles Oriental. A banda d'oferir la millar panoramica del 
massís, ja que permet veure a la perfecció els altres dos cims més alts, el Turó 
de l'Home i les Agudes, és un dels millors miradors de Catalunya ja que, en dies 
clars, es gaudeix d'unes fabulases vistes des del mar fins al Pirineu. 

Per tal d'aconseguir més informació i també inscriure-us per a par
ticipar a les activitats programades pel Grup de Muntanya, podeu t rucar, 
amb antelació, als telefons 618 349 229, 937 14 7 305 o 937 145 542. 

· Día 21: Le s tines de la Vall de 
Mur a . Excursió matinal per la Vall de Mura 
durant la qual visitarem algunes tines que en
cara es conserven en bon estat. Sortida a les 8 

hores de l'IES Castellar en cotxes particulars. Rores de camí: Tres aprox. Vo
cals: Lluís Vila, 93 714 37 4 7 i Guillem Díaz, 93 714 82 95. 

• Día 28: Encara no ha caigut? (la roca encavalcada). Excursió 
matinal, anirem a la Roca Encavalcada i la veurem des de la part de dalt i 
tornarem per la roureda de la Teixonera. Sortida a les 8 hores de l'IES Caste
llar en cotxes particulars. Rores de camí: tres i mitja aprox. Vocals: Jaume Font, 
93 714 56 76 i Lluís Vila, 93 714 37 47. 

GRUP FAMILIAR 

• Día 7: Participació en tasques de control en la Marxa de Regularitat 
Infantil. 

• Día 21: Matinal pels rodals de Les Arenes aprofitant !'habitual sortida 
del Projecte Rius . Concretarem l'itinerari en el Google groups. Per més infor 
mació escriure a grupfamiliarcec@gmail.com 

Espai del Lector Nobel 
Llibreria, premsa i papereria 

CARRER SALA BOADELLA, 1 O 
CASTELLAR DEL VALLES 

Tel. 937 472 301 
castellar@tibreriasnobel.es 

Espal lector 

www.libreriasnobel.es Nobel 

ESPORTS 

STO, 
Cra. de Sentmenat, 78 

Tel. 93 714 28 74 



• Dissabte, dia 20: Excursió 
ruta Verdaguer. Plana de Vic. 

Itinerari: Casa Museu Jacint 
Verdaguer, Folgueroles, ermites de La 
Damunt i Sant Jordi Puigseslloses. 

Visita guiada amb lectura de poemes de Verdaguer. Rores de camí: 3 h. aproxi
madament. 

Sortida: 8 h. del matí da
vant l'IES Castellar. Desplac;a
ment: en cotxes particulars. 
Preu: El cost de la sortida in
clou la visita a la casa-museu i 
la sortida guiada. Socis: 5 euros 
per persona; no socis: 8 euros 
per persona. Vocals: Josep 
Ramon Recorda i Maria Cos 
(Tel. 93 714 69 35). 

Fotografia: Ermita de 
La Damunt 

ESPLAI SARGANTANA, ELS DE L'ESPLAI 

Ei, Sargantanes! 
UHH!! Ara que ha acabat l'estiu, i les fulles ca

meneen a caure dels arbres, arriba un nou curs d'es
plai i no sé vosaltres, pero nosaltres portem les piles 
ben carregades, així que agafeu-vos fort que aquest 
curs estara ple de sorpreses i grans moments on podreu 

gaudir de la companyia de moooooltes més sargantanes i fer molts bons amics. 
Així que agafeu agenda i boli i apunteu: 
L'esplai comencan1 el dia 6 d'octubre de 16.30 h fins a les 19.30h 
Per les noves sargantanes, els informem que el magnífic local de l'es-

plai es troba a l'edifici annex de l'Ajuntament dintre dels jardins del pa
lau Tolra. I que a les 19.30h no marxi ningú perque toca !'esperada reunió 
de presentació del curs per a tots els pares. 

El primer dia d'esplai totes les sargantanes, tant les petites com les ja 
joves, faran el mateix horari. 

I que sapigueu que les MEGAULTRASUPERFESTES que es munten a 
l'esplai Sargantana no es munten enlloc més! Així que ara sí, bye-bye, Sargan
tanes, us esperem el dia 6!! 

Grup Juvenil 

AQUEST NOU CURS 2012-2013 
RENEIX EL GRUP JUVENIL DEL CEC!! 

Amb aquest grup ens proposem donar un 
espai als joves de Castellar per trobar-se i poder 
gaudir de l'excursionisme i de la muntanya. S'or

ganitzaran sortides mensuals adequades a l'edat, en les que els joves, acompa
nyats dels organitzadors majors d'edat, realitzaran excursions, escalada, acam
pades, espeleología, excursions amb neu, rutes ... 



És un grup que esta naixent i que vol constituir-se amb l'ajuda de tots 
els que en seran els seus beneficiaris per poder adaptar-nos a les vostres pro
postes, sol·licituds, crítiques ... Per tant, si tens més de 12 anys (1r ESO) t'espe
rem a la reunió informativa que es realitzara el proper 7 d'octubre a les 18.00 
al local del Centre Excursionista de Castellar del Valles, al carrer Colom, 
al costat de l'Auditori. 

35e TROFEU JOAN RIERA 
El pas

sat 3 de se
tembre el ju
rat va emetre 
el segü ent 
resulta t. 

De les 44 fotografíes presentarles 
pertanyents a 22 autors, va concedir el 
premi d'honor, trofeu Joan Riera, a la 
senyora Carme Vidal, per 1' obra «Sense 
fi» (en portada); primer premi a la se
nyora Imma Carné, per robra «Al ga
lop» ; segon premi al senyor Francesc 
De u , per robra «Illes Shetland» i tercer 
premi a la senyora M. Teresa Robles per 
robra «Retorn». Els premis foren lliu
rats als guanyadors el passat dia 8 de 
setembre, a les 12 del migdia en racte 
d'inauguració de les exposicions de Fes
ta Majar. Des de la vocalia del grup de 
fotografía agrai:m la participació a tots 
els concursants i felicitem als guanya
dors. Recordeu que les fotografíes res
taran exposades fins a finals d'oc
tubre i es poden visitar tots els 
dimecres de 7 a 9 del vespre i els 
divendres de 9 a 11 de la nit. 

lr premi Trofeu Joan Riera 
«Al galop» d'Imma Carné 

27e CONCURS 
ANUAL FOTOGRAFIA 
PER TRIMESTRES 

La primera setma
na d'aquest octubre es 
celebrara el veredicte pú
blic del tercer trimestre 
d' enguany, amb el tema 
«Mirades», que sera 
emes pel jurat format 
pels membres del Depar
tament de Fotografía de 
les Agrupacions N a reís 

2n premi, ((Illes Shetland», de Francesc Deu Giralt de Sabadell. 



APUNTS A L'ENTORN DE LA PROPERA MARXA INFANTIL 

En el decurs del matí del proper diumenge, dia 7 d'octubre, si les condi
cions meteorologiques ho permeten, es desenvolupara la 52 edició de la popular 
i tradicional prova infantil de regularitat de Castellar. 

El recorregut de la caminada que, com cada any, el Centre Excursionis
ta dedica als petits castellarencs, aquesta vegada tindra el seu punt de sortida 
a la plac;a de la Miranda, un indret carismatic i singular de la nostra vila, que 

emmarca l'antic empla
c;ament del "pitu" de can 
Barba. Un aparell que 
durant molts anys va 
escampar, als quatre 
vents, amb el seu classic 
i inconfusible "bram", el 
batee i el vigor del teixit 
industrial del Castellar 
d'aquella epoca. 

L'itinerari de la 
Marxa Infantil davalla 
resseguint el vell camí, 
avui encimentat, que di
verses generacions de 
convilatans varen tran
sitar, amunt i avall, dia 
rere dia. A la dreta del Passarel-la prop del Boa 
trajecte, una mica enlai

rada, destaca la inconfusible i agosarada imatge de la xemeneia de can Barba, 
desafiant obstinadament la llei de la gravetat. Un tros més avall es poden veu
re, també a la dreta, encara dempeus, les romanalles de la vella fabrica de can 
Barba. Un bon exemple d'un complex de la indústria textil catalana bastit en
tre els segles XIX i XX. 

Més enlla, a la 
riba dreta del curs del 
Ripoll, a prop dels visi
bles murs de contenció 
de la diminuta resclosa 
abandonada, avalant el 
testimoni d'unes viven
cies millors, hi romanen 
les minses restes del 
molí del Boa. Malgrat el 
pas dels anys, tot i que 
clarament pal1iats, són 
perceptibles els estralls 
provocats per la riuada 
del setembre de 1962. 

Creuem el riu i, 
després de travessar 

Barraca de la costa del Jan 



l'ampli pla del Castell, s'inicia la pujada pel camí de la costa del Jan. Aviat 
toparem amb una agradable i encoratjadora sorpresa. Al bell mig del sender, 
curosament restaurada i reconstruida, ens espera la barraca de la costa del Jan. 
Una mostra, ben significa-
tiva i contundent, del tre
ball que desenvolupa un 
petit col-lectiu de castella
rencs que amb el nom de 
«Grup de recerca de la Pe
dra Seca», honoren i enal
teixen el prestigi d'un po
ble i d'una entitat. És una 
gran satisfacció poder-ne 
fer esment i alhora desit
jar que aquesta labor tin
gui una llarga continui:
tat. Gracies, amics. 

Després de retre vi
sita a aquest paratge i al 
capdamunt del tirapits, es 
va a raure enfront del Sant Esteve de Castellar Vell 
nostre primer bressol col-lectiu. Hem arribat a Sant Esteve de Castellar Vell. 
L'església romanica, aixecada a l'entorn d'un hipotetic poblat altmedieval, se
gurament una petita vila pagesa, documentada des dels segles IX i XI, presi
deix l'indret. El temple primitiu, pre-romanic, fou substitui:t per un altre del 
segle XI, amb posteriors ampliacions que podrien pertanyer als segles XII i XIII. 
La part més moderna correspon, com és facil deduir, al cos del campanar (segle 
XV). 

Una vegada haurem esmorzat i fet una mica d'exercici resseguint la zona 
de jocs que han preparat els joves companys de l'Esplai Sargantana, transita
rem pel costat d'unes antigues sitges, descobertes no fa gaires anys, en fer les 
obres d'ampliació del camí d'accés . Passem per davant de la renovada font de 

Castell de Clasquerí o de Castellar 

Sant Antoni, documenta
da des de l'any 1562 i, tot 
seguit, girem cap a la dre
ta per a anar a raure al 
bell mig del buc del tor
rent Mitger o de la 
Penitenta, que ens ofereix 
una canviant i dilatada 
simfonia de vegetació, 
llums, ombres i colors. 

La davallada s'aca
ba al topar amb una deri
vació que ens convida a 
guanyar la carena que es 
despenja a la nostra es
querra. Una vegada s'ha 
superat el petit repetjó, ja 
es pot gaudir, amb abso-



Alzines sureres de can Riera 

luta comoditat, d'una extraordina
ria panoramica envers el castell de 
Castellar o de Clasquerí (documen
tat des del 1010), de la capella de 
Santa Barbara, ubicada a prop del 
seu clos emmurallat, de la vila de 
Castellar i, al seu damunt, totho
ra vigilant, apareix la sobria pre
sencia de la muntanya del Puig de 
la Creu. 

Es deixa l'edifici del castell a 
la dreta i , mitjanr;:ant un pas sub
terrani, que s'ha procurat rehabi
litar, travessem el trar;:at de la car
retera C-1415 que enlla<;a 
Terrassa i Matadepera amb Caste
llar. S'avan<;a, cap a la dreta, per 
la bona pista de terra fins a si
tuar-nos al pont on arrenca el camí 
que mena vers la font de can Rie
ra . Malauradament, una tanca 
metal·lica priva de poder-hi acce
dir. Anys enrere fou, sens dubte , 
un dels paratges preferits i més vi
sitats pels castellarencs per a fer-

hi les classiques i concorregudes «fontades». Temps era temps. 
Iniciem un curt tram de pujada seguint la pista que, envoltada per la 

boscúria, dibuixa unes amplies i llar-
gues giragonses fins a enlla<;ar, ja 
petjant un espai més obert, amb un 
altre vial de terra que arriba per !'es
querra i que revolta per damunt de 
l'indret on s'hi havien ubicat les an
tigues pistes d'atletisme. 

S'abandona a !'esquerra, ben 
visible, una enorme torre metal ·lica 
que sustenta els fils d 'una línia 
d'energia electrica d'alta tensió i tam
bé prescindim de la pista que remun
ta vers coll de Lliri o d'en Llivi. Pre
nem una derivació que s'esmuny cap 
a la dreta per a caminar per un vial, 
forr;:a planer, que es desplega enmig 
d'un base atapei:t de pins i d'alzines. 
Sempre seguint els límits marcats 
per la tanca metal-lica, no tardarem 
a fer acte de presencia en un petit 
repla o eixamplament de la pista. 
Mentre gaudim, amb tata la tran
quil-litat del món, de les delícies i el Camí dels Saulons 



plaer d'un glop d'aigua i reposem una mica, si som observadors, no ens costara 
gaire descobrir, a !'esquerra, la presencia d'uns bonics i didactics exemplars d'al
zina surera. Lo~cament, aquests arbres no hi van apareixer per casualitat ni 
són autoctons. Es a dir, en el seu día hi foren replantats pels propietaris de la 
propera masía de can Riera. 

La ruta, a poc a poc, s'acosta al seu tram final. Prosseguim avan¡;ant de
cididament orientats vers Castellar. Girem una mica cap a !'esquerra i anem a 
raure a una marcada bifurcació de camins. A !'esquerra, de pujada, es pot veu
re com un viarany, molt prim, s'endinsa al base. És el sender que, després de 
passar pel coll de Lliri i la part alta de la urbanització de Sant Feliu del Racó, 
mena al pla del Girbau i, des d'alla, a coll de Grua i al cim de la Mola de Sant 
Lloren<; del Munt. Pero avui ja hem caminat una bona estona i ara pertoca da
vallar vers la vorera del Ripoll. Creuem el riu mitjan<;ant la cornada i rudimen
taria passarel-la situada al paratge, obviament, anomenat el Joncar i comen
cero a enfilar-nos per tal de travessar, utilitzant el pas per a vianants, les 
carreteres de Terrassa i de Sant Lloren<; Savall. 

Una darrera pujada, curta pero un xic accentuada, ens permet assolir el 
punt culminant de la prava d'enguany. Som al bell mig de la pla<;a Majar de 
Castellar, indret que, des de fa més de mig segle, acull !'arribada, multicolor i 
alegre, dels diversos participants a la Marxa Infantil de Regularitat. 

7 d'octubre 
Diumenge 

Amb aquesta petita 
ressenya o descripció del re
corregut de la prava, ens hau
ria agradat procurar trans
metre, pas a pas, un humil 
esbós del trajecte i animar
vos a coneixer i a descobrir 
tots i cadascun dels magnífics 
entorns que envolten la nos
tra vila i que encara avui 
tenim la sort de poder conser

INSCRIPCIONS: var per a les futures genera-
i11~~ dles 2, 3 14 cions. Potser és cert que en el 

d'octubre, 
de6a8dela 
tarda, en el 
Centre, carrer 
Colom, s/n 

QUÉ ÉS UNA MARXA? 
Es una caminada 

fulletó hi manquen molts 
més detalls i tal vegada hi 
sobra un exagerat sentiment 
d'admiració per uns paratges 
que nosaltres els considerem 
gairebé propis i pels quals no 
ens sap pas greu manifestar 
un respecte entranyable i 
abrandat. Tot i aixo, si d'al-
guna manera s'ha aconseguit 

que la vostra caminada hagi estat una mica més agradable i enriquidora i, per 
consegüent, menys carregosa, per part nostra ens donarem per molt ben recom
pensats. 

52 Marxa Excurs. Infantil de Regularitat - XXIII Trofeu Josep Coll. 
Grup de Muntanya del C. E. de Castellar, octubre de 2012 



NOTICIAR! DEL CENTRE 

52a MARXA INFANTIL DE REGULARITAT: COL·LABORADORS 

· Día 7: A les 8 de l matí sortira el grup de controls i vigilants 
de la Marxa de la plac;a del Pitu de can Barba per anar-se situant en els punts 
previstos, sota la guia d'en Joan Roura, mentre la resta de l'equip preparara. el 
control de sortida dels infants. 

Alla es lliurara a cada equip el material necessari. Cada control disposa
ra dels telefons dels altres per a qualsevol necessitat, i us preguem que no 
a bandoneu el lloc de control fins que passi l'equip que fa d'escombra, 
que tanca la marxa. Si heu de marxar, comuniqueu-ho al dit equip. 

Per q u a lsevol accid ent personal d els participants es disposara del 
servei d'ambulancia, primer a Castellar Vell, i després a !'arribada al poble, 
abans del carrer del Pont, abans d'arribar al semafor de la carretera de Saba
dell. Si fos el cas informeu als caps de l'organització, que restaran pendents de 
qualsevol incidencia en el decurs del matí. 

Els coHaborad ors, a !'arribada, després de retornar el material usat, esteu 
invitats a participar d'un petit aperitiu al local del Centre. Us hi esperarem. 

Recordeu que el lliurament d e p remis sera el proper 17 d e novem
bre, dissabte a les 6 de la tarda a l'Auditori Miquel Pont. 

Gracies, un any m és, p er la vostra d isponibilitat i suport! 

GRUP JUVENIL DE NOU AL CENTRE 

Tornarem a tenir Grup Juvenil, si tot va com s'espera, a partir d'aquest 
mes gracies a la iniciativa de dues noies de l'Esplai Sargantana, l'Elisenda 
Fornaguera i la Berta Martí, que van presentar l'esboc; del projecte en la dar
rera Junta del Centre. Enhorabona i sort! És el que fa temps trobavem a faltar 
com a continuació del Grup Familiar. 

La seva intenció és la d'organitzar, per comenc;ar, una excursió mensual 
per a nois i noies d e 12 a 18 o més anys, adequada a la seva edat i amb 
algun atractiu afegit. Disposaran del local del Centre per a les seves reunions i 
e ls p articipants h a u ran d e fer-se socis i tenir l'asseguran <;a fe d erati
va confo r me la seva e d a t . 

Us desitgem una borra labor, agrai:m la vostra entrega a la causa excur
sionista i us oferim el nostre suport. 

1 

{:)'flj+ 
Castellargraf, S.L 

Puig de la Creu, 3- Tel./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 



EL CAMINAR DEL CENTRE 
ALTRES ACTIVITATS 

GRUP FAMILIAR AL PUIGSACALM 

Iniciem nou curs seguint els dictats de la nostra amiga del cau infantil, 
l'Aranya Patranya! El passat fi de curs ens va demanar que trobéssim els seus 
tresors, les seves joguines més preuades, que estaven repartides pel Cen tre. Així 
ho vam fer, pero quan les vam tenir a ma ens va demanar que les féssim veure 
món i les intercanviéssim per altres tresors. Seguint dones els seus dictats hem 
iniciat un nou curs amb malta il-lusió i ganes de portar a vitjar aquests tresors 
i trobar-ne d'altres. Hem comenc;at per pujar al cim del Puigsacalm (1515m.) des 
de Coll de Bracons. El camí que transcorre per una preciosa fageda ens porta 

& 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 

CLINIC.A ilENT.AL,... 

ilEL CEN~E "' 

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



a la Font Tornadissa on ja de tornada hi vam trobar un tresor amb l'ajuda de 
les noves tecnologies. El geocaching ens va guiar fins la soca d'un arbre que 
amagava ben amagat, dones, ens va costar estona trobar-ho, una carmenyola 
amb una serie de tresors dins. I alla hi vam deixar descansar un dels tresors 
de l'Aranya Patranya, un playmobil en "format" indi. Nosaltres ens vam que
dar una petita figureta amb forma de motorista. Esperem que el canvi li agra
di a l'Aranya Patranya no sigui cas que ens torni a tapiar el cau!! Animem als 
socis del Centre a localitzar el nostre indi!! Si el trobeu ens ho feu saber!! 

EL PUIGMAL, ALTA MUNTANYA ASSEQUIBLE 

Puigmal 2.910 m 
Albert Masó 
J.M.Torras 

Osear Masó 
(21 -8- 2012) 

Per als veterans 
de la meva quinta sem
pre és una satisfacció 
poder respirar els aires 
de l'alta muntanya, a la 
vegada que l'ascensió 
(forc;a cómoda, per cert) 
serve1x per comprovar 
l'estat físic personal i 
també mental. Per aixo, 
d'enc;a d'uns anys pro
curo anar a veure com 
esta el Puigmal i com 
es tic jo ... 

Parlant dies en
rere amb els germans 
Albert i Osear Masó em 

van dir que no hi havien pujat mai. Després d'una pila d'anys d'anar a la mun
tanya amb ells, gairebé sempre en qualitat de convidat, vaig aprofitar l'ocasió 
per a oferir-los els meus serveis com a guia. Dit i fet! El dia 21 del passat mes 
d'agost, sortíem a les 9 del matí al parcatge de Fontalba, en un dia sere, sense 
cap boira enlloc, amb unes panoramiques espatarrants. Els meus amics esta
ven entusiasmats. Amb tot, la primera mitja hora de marxa va ser un suplici 
per culpa de la calor i l'abs!'msia absoluta d'aire. Segons les dades oficials, vam 
ensopegar la temperatura record d'enc;a de molts anys. Ens varem creuar amb 
grups d'excursionistes que feien marxa enrere . .. Potser com a contrapunt, em 
vingué a la memoria una ascensió feta a l'hivern de fa més de 60 anys, amb 
esquís, durant la qual vam baixar dels 20 graus negatius ... 

Nosaltres vam aguantar, caminant xino-xano, fins que, de sobte, va co
menc;ar a bufar un vent frese que, a mida que ens enlairavem, era més i més 
fort. Gracies a aquest petit detall, abans de les 12 arribavem al peu de la creu 
de ferro amb l'olla i la campana, els símbols del santuari de Núria. Érem tan 
sols a 90 metres per sota dels tres mil! En aquesta altitud, no et pots refiar del 
temps. Per aixo, després de les fotos de reglament, vam desfer camí, sense pres
ses, i ens vam aturar per fer un mos a la part superior del cingle de la Dou, a 
2.300 metres. Acabar de baixar fins al cotxe fou bufar i fer ampolles . Ens vam 
felicitar mútuament per l'exit de la passejada, i m'atreveixo a parafrasejar el 
vell adagi que di u «qui Puigmal passa, any empeny ... » 

J osep M. Torras 


