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Diumenge 8 de maig de 2016 
Lloc: Poliesportiu municipal. 

9:00 Sortida de les excursions 
En un primer moment, ambdues excursions les començarem plegats i des de la plaça 
de Lluís Companys de Castellbell i el Vilar, al barri del Burés. Junts, primer passarem el 
pont Vell (originari del segle XIV) sobre el Llobregat i en vistes al castell de Castellbell 
(originari del segle X), per enfilar-nos cap al turó del Marquès (358,1 m.), un dels cims 
més emblemàtics del poble. Seguirem el camí calcari de sota la cinglera del Resistent i 
farem el cim. A partir de llavors, cada una de les excursions prendrà un sentit 
diferent. 
Excursió Curta (6 km.) 
Des del cim del turó del Marquès, baixarem pel corriol de l’Escala de Ferro fins al barri 
del Burés, per agafar el camí del Reg que ens durà fins a la resclosa i a l’espai protegit 
del Meandre de Castellbell. Des de la riba del Llobregat, ens enfilarem cap al coll de 
les Tallades i el turó de les Casetes (295,5 m.), un*** altre dels cims emblemàtics del 
poble i des d’on hi ha les millors vistes sobre Montserrat. No obstant, fer el cim serà 
opcional, tot i que del tot recomanable per gaudir de les panoràmiques. 
Seguidament, baixarem cap al torrent del Puig, pujarem cap a la zona del Baix Vilar i, 
pel camí de l’església de Santa Maria, entrarem al nucli històric del Vilar, des d’on 
agafarem el corriol del bosc dels Pibens que ens durà cap al poliesportiu municipal. 
Excursió Llarga (14 km.)  
Des del cim del turó del Marquès, baixarem cap al camí de cal Pinsà i enllaçarem amb 

una llarga torrentera seca que, aigües amunt, ens durà fins al pessebre del Pistonuts, 

amb unes panoràmiques immillorables sobre Montserrat. Seguidament, passarem pel 

turó del Colomer (431,9 m.) i iniciarem un llarg descens i retorn tot passant per la 

baixada del Pere, pel bosc Negre, pel camí de cal Pinsà i pel corriol de la vinya de 

l’Enric. Després, enllaçarem amb el camí que, prèviament, ja hauran fet els companys 

de l’excursió Curta: agafarem el camí del Reg que ens durà fins a la resclosa i a l’espai 

protegit del Meandre de Castellbell, etc. 

10:30 Presentació de l’acte al pavelló poliesportiu. 

11:00 Es procedirà a la tradicional cerimònia d’imposició de medalles al nous cavallistes 

que ingressin al Grup Cavall Bernat. Repetirem la cerimònia després del dinar per 

aquells que hagin anat a fer l’excursió o no puguin venir el matí 

12:00 Intermedi coca i moscatell per aquells que vulguin o no es quedin a dinar. 

13:00 A l’Església del Borràs - Parròquia de Santa Maria, carrer Rosa d’Abril s/n: 
Pregaria  en recordança  dels cavallistes que ens han deixat des de l’ultima trobada. 
Difunts: Joan Comamala de Vera, Frederic Soler i Sumpi, Joan Vilaseca i Padró, Joan 
Nubiola i Callis, Francesc Guillamon i Nieto, Maria Estorach i Pons, Francesc 
Estorach i Pons, Jordi Cirera i Camins, Ignasi Miró i Llagostera, Esteva Aleu i 
Castañer, Josep Fillol i Sala, Agustí Martínez i González, Fredi Parera Avellaneda. 
També recordarem a en Josep Barberà i Suqué, que fa 16 anys que ens va deixar. 

  
 
 
14:00 Al pavelló municipal 

Refrigeri de benvinguda als que es quedin a dinar. 

14:30 Dinar: 
Còctel de benvinguda: “Masclet” (vermut de Reus amb Cointreau) 
Gran pica-pica. 
Coca enramada. 
Postres i pastis. 
Begudes: Aigua, “clara”, vi negre del priorat 
També hi ha menú infantil (fins els 12 anys) 
Preu: 12 €, el menú infantil a 5 €. 

16:00 Actuació dels Bastoners i dels Gegants i Grallers de Castellbell i el Vilar. 
Repetició de l’acte d’imposició de medalles als nous cavallistes que no han pogut 
participar pel matí. 
Parlaments commemoratius d’aqueta diada. 
Acte d’homenatge a en Francesc Guillamón i Nieto. 
Actuació de la Coral de Música Burés i de la coral infantil La Formiga. 
Altres actuacions i sorpreses. 

Finalitzarem l’acte amb la “foto” de tots ela que han col·laborat en l’organització de l’acte a 

dalt de l’escenari i cantarem el “Cant de la Senyera” 

Inscripcions pel dinar: 
Cal fer l’abonament previ, (12 € y 5 € el menú infantil), fins el dilluns dia 2 de maig (es 

molt important respectar aquesta data per qüestions d’organització) al següent Nº del  

C.C.  DE “La Caixa”, de  l’ Associació d’Amics  del Museu  de la Muntanya de Montserrat 

del Bruc”: ES85-2100-4547-2422-0015-4993 

Desplaçament: Recordeu que apart del cotxe podeu arribar a Castellbell i el Vilar mitjançant 

el ferrocarril, tan la RENFE-Rodalies com els Ferrocarrils Catalans ***** 

Per poder ser admès en el honorífic Grup Cavall Bernat de Montserrat, és necessari: 
1. Enviar un correu electrònic a l’adreça: museubruc@gmail.com 
2. Haver petjat el cim del Cavall Bernat i justificar la data de l’ascensió. 
3. Especificar el nom de la via assolida 
4. Detallar els components de la cordada 
5. Fer-nos arribar una fotografia personal (10 x 15), fent activitat o no 
6. Indicar les vostres dades personals: nom, adreça, telèfon, e-mail, data de naixement 
7. Centre Excursionista al qual es pertany (opcional) 
8. Fer un ingrés de 10 € per la medalla + adhesius  Grup Cavall Bernat + bossa FEEC, al 

compte corrent de La Caixa dels “Amics del museu de la muntanya de Montserrat del 
Bruc”: ES85-2100-4547-2422-0015-4993 

 
Aquesta informació la trobareu també al facebook del Grup Cavall Bernat. 
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