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TENIM NOTÍCIA DE...

Maig Activitat  Més informació a

PROGRAMA MENSUAL D’ACTES I EXCURSIONS

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 telèfon 93 714 73 05.

Qui hi estigui interessat en altres activitats haurà de cercar notícies en fonts
especialitzades. Per a més informació, veieu la Web de la FECC: www.feec.org

5 Inauguració del “roure Simeó”, cim del Castelló
(60è aniversari del Centre) Noticiari del Centre

9 dijous Sessió de cinema de Muntanya a l’Auditori
(60è aniversari del Centre) Noticiari del Centre

18 diss Jardins de la Costa Brava Grup de Natura
19 La Torre Roja per la font de Bou Anar-hi Anant
19 Tram del Camí de Ronda de la Costa Brava, Begur Grup Familiar
25 Festa de final de curs a l’Esplai Esplai Sargantana
26 Segona etapa de l'itinerari Cadí-Moixeró: Adaén-Querforadat Grup de Muntanya
Maig També durant el juny, exposició del concurs de fotografia Grup de Fotografia
2 juny XIV Aplec del Centre a Les Arenes Noticiari del Centre
2 juny Excursió al puig Rodó i Pi de les quatre besses, Les Arenes Grup de Natura

Seguint les directrius de la Federació de Centres Excursionistes respecte
els accidents en activitats programades pels diferents centres i les malhau-
rades conseqüències que han comportat per als organitzadors, us fem saber que

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

CASTELLAR DEL VALLÈS

PLANTES I FLORS

SERVEI INTERFLORA
Castellargraf, S.L

Puig de la Creu, 3 - Tel./Fax 93 714 51 42

castellargraf@telefonica.net

Castellar del Vallès

TOT PARTICIPANT EN ACTIVITATS PROGRAMADES PEL C.E.C.
HAURÀ D’ACREDITAR ESTAR EN POSSESSIÓ

D’UNA ASSEGURANÇA PERSONAL
D’ACORD AMB EL NIVELL DE CADA ACTIVITAT,

i QUE ELS RESPONSABLES EXIGIRAN PROGRESSIVAMENT
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Avís: A les sortides amb cotxes particulars, ni els vocals de l’excursió,
ni els representants del C.E.C. tenen cap mena de responsabilitat d’aconse-
guir el medi de transport per a tots els assistents, que han de pactar-ho abans
amb els conductors.

ACTIVITATS I NOTIFICACIONS DELS GRUPS
MES DE MAIG

• Dia 5: Inauguració del
“roure Simeó”, al cim del
turó del Castelló. Més infor-
mació a la secció Noticiari del
Centre.

• Dia 26: Ruta “Itineraris pel parc natural Cadí - Moixeró”. Se-
gona etapa. D’Adraén a el Querforadat, passant pel coll de la Gent, ermi-
ta i pla de Sant Salvador, barranc de la Fou, coll de Vanses, torrent Gran, tor-
rent de la Molina, la Molina de Lletó, ermita de Sant Roc, santuari de la Mare
de Déu del Boscal, Cava, can Pubill i coll d’Oruga. Desnivells: Ascendents, 780
m - Descendents, 851 m  Temps efectiu de camí: 6 hores i 20 minuts. Dis-
tància de l’itinerari: 23.645 metres. Velocitat mitjana de l’etapa: 3.733
metres/hora. És necessari portar esmorzar, dinar i beguda suficient per a tota
la jornada. Desplaçament amb autocar. Places limitades. Sortida de la roton-
da de la ronda de Llevant, a les 6 del matí (en punt). Està previst poder fer
l’arribada a Castellar entre les 7 i les 8 de la tarda. Per a participar en aques-
tes excursions cal formalitzar prèviament la inscripció i, alhora, dis-
posar de la targeta federativa de l’any en curs (assegurança). Vocals: Joan
Estalrich, Jesús Gómez, Vicenç Portell i Jaume Torrens.

• Dia 2 de juny: Assistència a la missa en memòria dels excur-
sionistes castellarencs que ens han deixat i a l’Aplec del Centre. Com
ja és habitual des d’uns anys ençà, la trobada tindrà com a escenari els entorns
i l’ermita de la Mare de Déu de Les Arenes.

Per a aconseguir més informació i inscripcions per a participar a les acti-
vitats programades pel Grup de Muntanya, podeu trucar, amb antelació, als
telèfons 618 349 229, 937 147 305 o 937 145 542.

Cra. de Sentmenat, 78
Tel. 93 714 28 74

ESPORTS

Sala Boadella, 11, baixos
Telèfon i fax 93 747 45 90
CASTELLAR DEL VALLÈS
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CRAES (Centres Residencials d’Acció Educativa) seguint el projecte “Un orfe,
un amic” que ja fa molts anys que funciona al cau de les sargantanes.

Per altra banda us expliquem una mica com anirà el mes de maig per-
què en prengeu nota: el dia 4 sortirem d’excursió al riu (“Anem a la munta-
nya, anem a la muntanya, anem a la muntanya, on t’anem? D’excursió al riu!!!!”
Visca!) a estudiar-ne la flora i fauna amb la gent del Projecte Rius. No us obli-
deu el banyador, les ulleres i les aletes de submarinisme, que això promet!

El dia 11 serà un dia d’esplai normal, si és que cap dia de l’esplai es pot
considerar normal (estàveu pensant el mateix, oi? Ara aquests sonats em volen
fer creure que són normals, a l'igual!) Doncs bé, fent-nos els suecs i les sueques
seguirem per aquest camí, i així el dia 18 també serà normal, excepte per jo-
ves 1….. Les joves sargantanes que estan ajudant a Ulisses en la seva Odissea
arribaran finalment a Itaca, si les previsions de l’Oracle de Delfos no van equi-
vocades (sinó serà qüestió de buscar-ho per internet la pròxima vegada que
necessiteu informació sobre el futur) i això s’haurà de celebrar amb un gran
banquet i una dormida esplaiera que farà les delícies dels pobres gats del veï-
nat. Finalment…. Ta-ta-ta-txaaaan: el dia 25 de maig serà la festa de fi-
nal de curs, diada assenyalada on les hi hagi (toma castellanada!) que serà
tan especial que haureu de ser-hi per saber de què va. Només una petita pis-
ta….. hi haurà menjar segur, i els pares i les mares han promès fer un Harlem
Shake…. jo no m’ho perdria per res del món mundial interguvernamental de
Nacions Unides!

Estimats castellarencs
Feliç Hanami a tots i esperem que hagueu

gaudit de Sant Jordi, la primavera, les flors i l’amor!!!
Des de l’Esplai Sargantana vam estar venent roses
solidàries que al seu torn serviran perquè ens acom-
panyin de colònies alguns infants que viuen en

aprox. Vocals: Emi
Bravo i Francesc
Soto 93 714 62 32.

• Dia 19:  La
Torre Roja per la
font de Bou. Excur-
sió matinal, sortida a
peu del Centre a les
8 hores. Hores de
camí: tres  i mitja
aprox. Vocals:
Francesc Soto
93 714 62 32 i Ferran
Peñalver “Peña”

93 714 27 29.

• Dia 5: Inauguració del roure
“Simeó” al turó del Castelló. Excursió ma-
tinal, sortida a les 8 hores del l’IES Castellar en
cotxes particulars. Hores de camí: tres i mitja
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• Dia 5 : Participarem a la sortida de CEC al
turó del Castelló amb motiu del 60è aniversari del
Centre.

• Dia 19: Sortida per fer un tram del Camí de
Ronda. Seguint amb la tradició de cada any, segui-

rem fent trossos del camí de Ronda Català. Aquest cop serà a la Costa Brava,
concretament a Begur. Passarem per vàries cales i arribarem al Cap de Begur
on hi ha una vista panoràmica espectacular dels penya-segats del Cap de Begur
i de la zona de Fornells.  Serà una sortida de tot el dia amb una parada a
la platja perquè els més menuts i els no tan menuts, puguin gaudir de l’aigua.
També cercarem un geocaching, a veure si som capaços de trobar-lo.

Lloc i hora de sortida: 8.00 al Viena, com de costum :-) Hora d’arriba-
da: entre les 19:00 i 20:00 hores. Per a més detalls consulteu el Google Groups.

vant l’IES Castellar (arribada
cap a les 5 de la tarda). Despla-
çament: en cotxes particulars.

Vocals: Josep Ramon Re-
cordà i Maria Cos. Tel.
93 714 69 35

• Dissabte, dia 18: Jardins de la
Costa Brava. Itinerari: Visita als jardins
Pinya de Rosa (conté més de 7.000 espècies
de cactus) i Mar i Murtra (Blanes), consi-
derats dos dels millors jardins botànics de

• Dia 2 de juny: Excursió al Puig
Rodó i Pi de les quatre besses - Aplec
del Centre. Itinerari: Les Arenes, Puig
Rodó, Carena del Bonaire, Pedra d’Àguila, El
Daví, Pi de les Quatre Besses, Les Arenes.

tota la Mediterrània. Preu per persona: 6 euros. Cal que tothom es porti el di-
nar. Dinarem a la platja de Santa Cristina de Lloret. Sortida: 8h. del matí da-

Dinar: Qui es vulgui quedar al dinar
de l’Aplec del Centre a les Arenes, s’ha
d’apuntar a l’organització de l’Aplec DU-
RANT EL MES DE MAIG (Noticiari del
Centre).

Hores de camí:  3 hores aproximada-
ment. Sortida: 8h. del matí davant l’IES
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Castellar. Desplaçament: en cotxes particulars. Vocal: Francesc Deu, mòbil
636 620 973

• Dia dissabte 15 de juny: Excursió de fi de curs al Santuari de
Cabrera. Itinerari: Sant Julià de Cabrera, camí de la Serrica, font de l’Osca,
ermita de Cabrera (dinar), retorn pel coll del Bram i Sant Julià. Inscripcions:
Cal apuntar-se abans del 31 de maig per tal de fer la reserva del dinar, preu
20 euros. Hores de camí:  3 hores aproximadament. Sortida: 8h. del matí
davant l’IES Castellar. Desplaçament: en cotxes particulars. Vocals: Elvira
Guàrdia i Francesc Deu, tel. 636 620 973.

CLASSIFICACIÓ 1r TRIMESTRE

28è CONCURS ANUAL - TEMA LLIURE
El passat 10 d’abril es van reunir membres del

Departament de Fotografia de les Agrupacions Narcís
Giralt de Sabadell per tal de formar jurat i emetre el
veredicte del primer trimestre del 28è concurs anual,
tema lliure. El resultat va ser el següent:

Les fotografies del primer trimestre estaran exposades aquest mes de
maig i juny al local social del CEC. Us invitem a veure l’exposició.

1 Enric Comellas 21  +   20  =   41
2 Conxita Garcia 21  +   20  =   41
3 Carme Vidal 21  +   19  =   40
4 Maria Marín 21  +   18  =   39
5 Jordi Serra 20  +   19  =   39
6 Carme Mas 22  +   16  =   38
7 M. Teresa Robles 21  +   17  =   38
8 Carme Pedrissa 19  +  19  =   38
9 Jaume Muntada 20  +   16  =   36

10 Montserrat Mañosa 18  +   18  =   36
11 Emilia Garcia 21  +   14  =   35
12 Ernest Fernández 21  +   14  =   35
13 Ernest Masó 18  +   17  =   35
14 Jaume Muntada Comas 18  +   17  =   35
15 Carles Mota 18  +   16  =   34
16 Marina Muntada 18  +   16  =   34
17 Francesc Deu 21  +   12  =   33
18 Isabel Mach 20  +   12  =   32
19 Eduard González 17  +  14  =   31
20 Pere Fité 18  +   12  =   30
21 Elvira Guàrdia 18  +   12  =   30
22 Guillem Diaz 17  +   12  =   29
23 Ray Serra 17  +   12  =   29
24 Carmen Campos 14  +   12  =   26
25 Toni Penalva 12  +   12  =   24

Castellar del Vallès, 10 d’abril de 2013
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ALTA MUNTANYA, ESCALADA CLÀSSICA,
ESCALADA ESPORTIVA, ALPINISME,
FERRADES... I SOBRETOT, BON ROTLLO!!

ACTIVITAT REALITZADA

El passat 24/02/2013 es va materialitzar el que se’n podria dir «La prime-
ra sortida d'Alta Muntanya del grup GAME del Centre Excursionista de Cas-
tellar». L’objectiu de la sortida era fer el Bastiments en condicions hivernals i
aprofitar per fer tot un seguit de pràctiques d’autodetenció en neu i gel per
pendents pronunciades.

1a SORTIDA D’INICIACIÓ A L’ALTA MUNTANYA HIVERNAL
BASTIMENTS (2.881M)

Com qui no vol la cosa, la idea de fer el
Posets va sortir un dimarts entrenant al
Boulder, això sí, d’un comentari que semblava
innocent i va resultar incendiari en la meva
ment i la d’altres. Després de rumiar-ho 30 se-
gons decidim donar-hi forma i en pocs dies, el
dissabte 6 d’abril ens trobem camí de Benas-
que vuit membres del GAME: la Montse, el
Jordi, en David, la Sílvia, en Rafel, l’Àngel, la
Noèlia i jo mateix. L’ambient és fred i ha es-
tat nevant els últims dos dies, així que esperem

A les sis del matí, negra nit, sortim
direcció a Setcases on poc després faríem
un bon esmorzar que ens escalfa la pan-
xa, ja que el dia ‘pinta’ fred, molt fred!; ens
dirigim al primer pàrking que es troba, tot
pujant cap a les pistes de Vallter 2000. Un
cop equipats i amb els grampons calçats,
remuntem la pista d’esquí en direcció al
Coll de la Marrana. Durant la pujada, a
estones sobre neu dura i estones sobre pla-

ques de gel, el vent i el fred ens posen a prova, però les ganes del grup són tantes
que fins i tot gaudim d’aquestes dures condicions. Un cop assolit el Coll de la
Marrana, enfilem la «pala» del Bastiments colpejats per ràfegues de vent que
posen a prova el nostre equilibri. Finalment el grup al complert corona el cim
gaudint d’uns emocionants moments. Un cop fetes les fotos i sense perdre més
temps, iniciem la baixada desfent el mateix camí. Durant el descens s’aprofita per
fer les pràctiques d’autodetenció que s’acaben convertint en un divertit joc. Quan
arribem als cotxes, veiem que la temperatura al pàrking es de -10ºC això vol dir
que en el cim tranquil·lament podíem estar a -12ºC o -14ºC i amb una sensació
tèrmica encara més baixa degut al vent. Després de dinar a Setcases, el grup s’aco-
miada desitjant la propera sortida. Rafel Serra

EL POSETS, COM QUI NO VOL LA COSA

trobar neu ja al camí que puja cap al refugi Angel Orús, com comprovem poc
després. Arribem al refugi envoltats d’una tempesta de vent i fred, i quasi a punt
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per sopar. Els nervis positius ens apareixen a tots quan anem a dormir tot es-
perant llevar-nos a quarts de 5:00 per esmorzar i enfilar camí amunt, doncs,
ens espera un desnivell acumulat pel dia següent que no és broma, de 1200m
positius fins el cim, 1.200m de baixada fins el refugi i uns 600 més de baixada
fins el cotxe...

El matí comença amb una vista nocturna des de la porta del refugi espec-
tacular, amb la lluna i la seva claror sobre la neu. Comencem a pujar i en poca
estona ens apareixen els primers raigs de sol, que ens fa visibles els somriures
de felicitat que portem tot el grup. Mica en mica ens acostem a la Canal Fonda
on fem una paradeta per picar algo. Un cop arribem al coll quedem embadalits
per la solemnitat de la Dent de Llardana. Reposem una mica i enfilem per les
últimes pales que ens donen pas a la cresteta final, arribant al cim amb una
alegria al cor que ens va durar dies. La calor fa que el descens sigui sobre neu
pastosa de primavera, i en alguns punts fins i tot ens divertim tot enfarinat-
nos com si fóssim en un parc infantil. Però les hores s’acumulen i quan arri-
bem per dinar al refugi l’esforç ja és evident i el cansament de progressar so-
bre aquesta neu fa que ja tinguem els peus tocats. Reposem una estona per dinar
i enfilem camí avall per anar a trobar els cotxes al pàrking, on arribem a un
ritme frenètic, sense necessitat, marcat per algun insensat.

Recollim material, ens refresquem els peus i cames al riu i piquem algo
mentre comentem la jugada i la il·lusió que ens fa poder estar allà, com a grup,
compartint el que més ens agrada, i fent partícips els uns amb els altres de com
de bé hem encaixat com a persones, i enlairant la veu ferma tot cridant inte-
riorment: Això ja no hi ha qui ho pari!!! Esteve Ogaya

El passat 31 de març, vuit membres del GAME vam decidir anar a veure
com estava de neu la vessant francesa del Puigmal per poder-hi ascendir o bé
amb raquetes o bé amb esquís de muntanya. Tot i que els dies ja començaven
a ser calorosos per l’època, la nostra sorpresa va ser trobar una neu molt dura,
en punts fins i tot glaçada, que ens va permetre pujar amb alguna dificultat i
baixar de forma molt còmode. Així vam anar enfilant, la meitat del grup amb
raquetes i l’altre, amb esquís.

Vam coronar el cim tot envoltats per uns núvols foscos que restaven a la
nostra alçada, però amb un sol radiant que ens il·luminava allà on érem. Des-
prés de gaudir tot el grup del cim i les vistes, enfilem tot avall, primer el grup de
raquetes, mentre la resta preparem els esquís, modifiquem les fixacions per bai-
xar i desem les pells de foca. Enfilem la baixada tot gaudint de l’excepcionalitat

AL PUIGMAL AMB RAQUETES I ESQUÍS

de la neu i atrapem el grup que baixa amb
raquetes a molt bon ritme. Ens mirem tot
cofois gaudint cadascú de la seva baixada,
però del mateix entorn, del mateix moment
i del fet de formar part tots del mateix grup.
Seguim el descens que ens reconforta des-
prés del patiment de la pujada tot arribant
al pàrking on hem deixat el cotxe. Un dia
rodó que rematem amb una cerveseta a
Puigcerdà mentre maquinem la propera
sortida.

Esteve Ogaya



9

NOTICIARI DEL CENTRE

INAUGURACIÓ DEL ROURE SIMEÓ

ESPECIAL 60è ANIVERSARI

El proper diumenge, dia 5 de maig, es farà el primer acte dels previs-
tos que, amb motiu del 60è aniversari de la fundació del Centre, es portaran a
terme en el decurs dels propers mesos.

Arribar a assolir sis dècades consecutives de labor, en aquest cas, d’un
modest agrupament excursionista, com és fàcil imaginar, representa una tas-
ca dura i complexa. I si s’ha pogut aconseguir superar aquest repte, cal apun-
tar que ha estat possible mercès a poder recórrer a l’exemple que ens han
aportat els fundadors i primers excursionistes de l'entranyable i familiar Sec-
ció Excursionista de l’Ateneu Castellarenc. Un segell i una empremta, sòbria
i amb identitat pròpia, que els successius relleus han intentat mantenir i con-
solidar. Dins d’aquest capítol, per mèrits propis i en un lloc destacat, ix la
figura de Simeó Caba, el “nostre” estimat i recordat “pare Caba”; el primer
president, promotor i fundador de la SEAC. Però és clar que tota aquesta
història no hauria reeixit sense el suport del “seu equip”, amb els que van
configurar un formidable col·lectiu humà, unit i agermanat per l’amor i el
respecte a la muntanya. Per això, aquest senzill plançó de roure que, a par-
tir d’ara mateix, roman en el cim d’aquesta carena vallesana, configura el
símbol que en servarà neta constància.

A les 12:00 està previst trobar-nos tots dalt del turó del Castelló per
inaugurar el projecte del “roure Simeó”, lloc al qual es pot accedir per diferents
camins.

Per anar-hi
Per a les persones que vulguin participar-hi, oferim diverses opcions que

permeten accedir a aquest magnífic mirador. La primera rau en fer el despla-
çament amb vehicles fins atènyer un espai, relativament dilatat, on es pre-
senta un eixamplament de la pista que s’ha resseguit des de l’Alzina Balla-
dora i el mas Cadafalch. En aquest punt, situat a uns 10 - 15 minuts de
camí del cim, recomanem deixar els cotxes i prosseguir a peu, ja que la pista
que continua fins a dalt de la carena no és transitable per a tot tipus de vehi-
cles. Per tal d’informar a les persones que tinguin dubtes en el recorregut a fer,
posem a la seva disposició un detallat plànol cartogràfic on hi figura
la ruta perfectament senyalitzada.

De cara als companys que vulguin fer a peu l’itinerari d’ascensió,
oferim l’alternativa d’assolir el cim del turó del Castelló sortint des de la
pista de terra que arrenca a la dreta de la carretera B-124 (entre els
punts quilomètrics 13 i 14) i que enllaça amb Cadafalch passant per la font del
Plàtan. Una vegada s’ha creuat a gual el buc del Ripoll, hom fa acte de presèn-
cia a un ampli replà que es desplega enmig de la boscúria (pineda i alzines).
En aquest paratge, caldrà abandonar els cotxes i iniciar el trajecte a peu. El
desnivell a superar és únicament de 176 metres i la ruta es presenta molt fran-
ca si restem amatents a seguir el bonic sender que remunta pel fil de la care-
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DIJOUS 9 DE MAIG, A LES  20:00 H.  SESSIÓ DE CINEMA DE
MUNTANYA

Un acte més de la celebra-
ció del 60è aniversari del Centre
serà la projecció, a l’auditori Mi-
quel Pont, de dues pel·lícules de
mitjana durada  amb material
del Festival de Torelló de Ci-
nema de Muntanya, Tour 2013:

“Escalant l’Autana” i
“Jo creia que volava”, i a l’en-
tremig el farà el sorteig de mate-
rial esportiu del que a l’inici de la
sessió es vendran números

na. Després de 25 o 30 minuts de pujada, es va a raure a sota de la paret ro-
cosa del turó. Hom pot escollir entre pujar directament, (cal un mínim de pre-
caució si la roca roman mullada) o prendre una derivació que s’esmuny a l’es-
querra i que permet guanyar els darrers metres fàcilment i amb relativa
comoditat. L’hora de sortida d’aquesta excursió serà a dos quarts d’on-
ze (10:30 h).

En el cas de què hi hagués una gran aglomeració de vehicles i de perso-
nes en aquest punt, es procedirà a dividir el grup i fer el recorregut de pujada
agafant com a punt de sortida els entorns de la font del Plàtan. Els horaris i
les distàncies són molt similars.

També volem posar a la disposició de tothom uns petits mapes
cartogràfics on es detallen les dues opcions i, alhora, oferirem la companyia
de persones que coneixen ambdues rutes.

Finalment, desitjar que la meteorologia esdevingui favorable i acollidora
i, en nom del Centre, agrair a tothom la seva assistència i col·laboració.

2 DE JUNY: XIV APLEC DEL CENTRE I XVII MISSA A LES ARENES

PROGRAMA del diumenge dia 2 de juny
10 del matí: Celebració de la Missa davant l’ermita.
Després, participació dels Gegants de Castellar i al migdia, concert

de la Coral Xiribec
2 de la tarda: Dinar de germanor i després de dinar, lliurament pla-

ques commemoratives dels 25 anys de soci i medalla Memorial Simeó Caba
als que en fan 50 de soci.

Benvolgut soci:
Com cada any per aquestes dates, però enguany amb mo-

tiu també de la celebració del 60è aniversari de la funda-
ció del Centre, em plau donar-te la informació anticipada respec-
te la festa del XIV Aplec del Centre a l’ermita de la Mare de
Déu de Les Arenes, que celebrarem el proper 2 de juny, on es
dirà la Missa en memòria i sufragi dels socis excursionistes caste-
llarencs traspassats.

Josep M. Biosca, President
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ADQUISICIÓ DELS TIQUETS PEL DINAR

Els tiquets pel dinar cal adquirir-los al local del Centre tots els di-
mecres del mes de maig fins el dia 29, de 19 h a 21 h, i els divendres, de
21 h a 22 h.

Els preus són els següents: Gratuït pels nens nascuts del 2010 ençà;
pels nascuts del 2003 al 2009: 8 euros els socis i 10 euros els no socis.
Pels nascuts el 2002 o abans: 14 euros si són socis i 17 euros els no socis.

El dinar constarà d’un pica-pica d’entrada i paella d’arròs, pa, postres,
begudes i cafè.

Amb la col·laboració de:

Generalitat
de Catalunya

EL CAMINAR DEL CENTRE
ALTRES ACTIVITATS

 ELS CINC CIMS 2013, UN ÈXIT

Amb un temps excepcional i una
participació de 476 persones, de les
quals van acabar la prova dins el temps
marcat quasi 440, que van disposar
d’uns avituallaments molt cuidats, es-
tem parlant de què la prova de resistèn-
cia en muntanya del passat 14 d’abril
va ser un èxit per a tothom, èxit pels
que la van fer i disfrutar (?) i també

pels organitzadors i col·laboradors pun-
tuals. A aquests darrers, i a tots els que
ens han permès la realització d’aques-
ta prova, com propietaris, Ajuntaments
i Diputació (en quant a l'ús del Parc
Natural de Sant Llorenç), un cop més:
Gràcies!

Els que no heu passat a recollir el
record, el teniu a la vostra disposició.
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EL GRUP FAMILIAR A CASTELLCIR

Grup
Familiar
al Castell
de Popa
o de
Castellcir.

Diumenge
7 d’abril

Foto:
Núria

ESPELEOLOGIA

com: pinacles de coraloides (la majoria creixen sota l’aigua del petit llac del fons),
antiestalagmites (aquestes formacions creixen cap amunt enganxades per un
lateral sense tocar el terra).  Tornem a la base del pou inicial per anar a la
galeria que ens queda a l’esquerra. Superem un estret pas que ens deixa en una
galeria molt més caòtica que l’anterior en quan a blocs caiguts. Aquí també hi
ha formacions però no tantes com a l’anterior galeria. Cal destacar una galeria
lateral plena d’aragonita. També a la part final de la galeria, superant una
colada, hi ha una petita sala amb molts pinacles coraloides. Cavitat amb molt
bon estat de conservació. Descens realitzat per: M. Mañosa i J. Navarro.

• Dia 2 d’abril: SIMA LA PINO-
SA (-45m., 200m.) Cavitat situada al ter-
me municipal de Fuente la Reina
(Castelló). Per un pouet de -5m accedim
a la base d’un con d’enderrocs d’on sur-
ten dues galeries ben diferenciades. Pri-
mer agafem la de la nostra dreta. Co-
mencem a endinsar-nos i ben aviat
trobem un estret laminador que per en-
tre blocs el podem descendir còmoda-
ment, però, no obstant, decidim assegu-
rar-nos.

Arribats a la base ja trobem una
sala molt gran i bonica amb moltes ban-
deres. D’aquí hi ha l’inici d’un pou de
-15m aprox. pel mig d’una magnífica co-
lada. Superat aquest pou, en trobem un
altre de -12m que ens situa al punt de
màxima fondària de la cavitat. En aques-
ta sala hi ha tot tipus de formacions


