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F I N E S T R A O B E R T A 

L L O G E R DE M A T E R I A L PER A SETMANA SANTA 

Recomanem a tots els socis que tinguin pensat utilitzat el material de 
muntanya, cámping o escalada de la Secció durant les properes festes de 
Setmana Santa, facin tots els possibles per a reservar-lo amb la máxima 
antelació, a fi i efecte de no quedar desproveíts, dones degut a la seva limitado, 
és molt probable que a última hora s'esgotin totes les existéncies disponibles. 

Cal remmarcar en aquest capítol, la'acord aprovat. per la passada 
Assemblea General Ordinária de Socis, en el sentit de no Hogar material a tota 
persona que no estigui associada a l'Entitat. 

DUES DISTINCIONS 

Ens emplena de satisfacció la noticia de la concessió de la Medalla de Plata 
de la Federació Espanyola de Muntayisme, en atenció a la gran activitat 
desenvolupada peí conegut muntanyenc de Sant Cugat del Vallés. En Josep 
Barbará i Suqué, així com el guardó obtingut peí jove excursionista, també 
pertanyent al Club Muntanyenc de Sant Cugat. En Josep M a Navarro Lleonart; 
en aquesta ocasió distingit amb el Trofeu "Angel de Plata". 

Vagi, dones, la nostra més cordial felicitació pels nostres ja habituáis 
col.laboradors deis "Cicles de Projeccions". Enhorabona! 

MEMORIA S .E .A .C . 1972 

En el curs del proper mes d'abril, ens proposem posar a mans de tots els 
socis l'anyal "Memória" que aglutina en el seu contingut un ampli i detallat 
recull de totes les activitats desenvólupades per la Secció. 

Esperem que tingui la bona acollida que assolí la seva predecessora l'any 
passat. 

J . T . 

BUTLLETI INFORMATIU MENSUAL DE LA SECCIO EXCURSIO
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Teléfon 294 54 82. CASTELLAR DEL VALLES 
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, NOUS R E F U G I S DE MUNTANYA 

Durant aquests darrers mesos han quedat inauguráis i per tant, al servei de 
tots els excursionistes, tres nous Refugis. E l del Cercle de Colomers, de carácter 
federatiu; el de Sant Miquel de Falgars, propietat del Grup Exta. i Esportiu 
Girón i i el Refugi-Residéncia "Les Perxes", pertanyent a l'Associació 
Excursionista d'Etnografia i Folklore. 

Aquest fet que m'emplena ara d'un raonat optimisme, no deixa 
arraconada la pesada ombra d'una certa aprensió. Certament, amlgrat 
^indiscutible forqa estadística que representa l'elevat nombre de la nostra xarxa 
d'aixoplucs -potser única en el país—, no pot amagar el desencant que 
sofreixen els capdavanters d'aquesta ingrata tasca, al veure com treballs i 
il.lusions queden soterrats davant de la forma barroera que són maltractats per 
aquells que encara que portant la motxilla a l'esquena i el carnet d'una entitat 
de muntanya a la butxaca, no són dignes de l'honorable mot d'excursionista. 

Sois cal teñir recordanpa deis incompatables refugis escampats al llarg i 
ampie de la nostra geografía, que en un dia més menys llunyá, foren lliurats ais 
muntanyencs entre discursos i aplaudiments i que temps després es podien 
contemplar malmesos, plens de brutícia i profanants per la grolleria més 
desenfrenada i irresponsable. De qué vindrá aquesta tendéncia humana a 
menysprear alió que se'ns ofereix de bona voluntat, sense esperit de lucre i 
sense demanar a canvi més que un mínim de respecte envers ei que és propietat 
de tots? 

Sembla evident que cal apressar-se a la formulado de les noves promocions 
que s'apleguen a les entitats excursionistes. S'haurá de proveir, amb la paraula i 
amb l'exemple, de les deficiéncies d'una educació cívica ¡ncomplerta i 
descurada i sobretot, s'ha de procurar imposar el sentit de respecte, no sois del 
patrimoni comu —en aquest cas el refugi de muntanya—, sino el que encara és 
més valuós: la dignitat i el prestigi de l'excursionisme, que comencen a perillar 
per culpa d'una minoría que amb llur conducta el deshonoren. 

Si no reeixim en aquest propósit, la imatge de l'excursionista amant de la 
Natura, company ideal i cavaller de la muntanya, no será aviat més que un 
nostálgic record. 

MONTUS 



ENTORN DE LES TROBALLES A L'ESGLESIA DE SANT FEL IU DEL RACO 

Peí seu interés que representa i per la proximitat en qué la tenim, cree que és 
interessant recopilar les dades que fa el senyor Ramón Valí i Mir, a través del 
butlletí de la Unió Excursionista de Sabadell, sobre el poblé de S . Feliu del 
Racó. 

Al procedir-se a aquest enderroc fou quan sorgí la sorpresa de la troballa a 
qué ens refertm: a la base d'aquest campanar i de tota la fa?ana oest de 
t'església, aparequeren les restes d'un atri situat simétricament respecte del 
campanar, amb una gran portalada, tapiada, situada justament al mig de la paret 
de ponent del campanar. Aquesta porta tenia un are lleugerament tancat, en 
tímida forma de ferradura. E l mur que tapiava la porta insinuava una altra 
pórtela més petita, al seu centre, tapiada també. 

La troballa és de gran interés: evidentement correspon a la primera 
esglesioia de St . Feliu de Valrá, citada a l'any 935 per primera vegada en 
document conegut. Es deis pocs elements que ens queden d'aquella época 
reculada, anterior a la románica; i l'únic que coneixem que tingui un atri 
d'aquesta forma. Hem de teñir en compte que, després de l'inici de la 
reconquesta, fins a fináis del segle X, l'activitat constructora fou prácticament 
nul-la; i en aquell moment es desplegá un cert desvetllament en I'edificació 
d'edtficis religiosos, molt reduíts i modestos certament. Es I'época en qué cada 
una de les regions del país continua encara construint seguint les reminiscéncies 
romanes, molt influides, com és natural, per les tradicions típiques de la regió: 
a Asturies aquesta corrent dona lloc al magnífic art asturiá; a CAtalunya, regió 
de frontera, fortament sotmesa ais avatars de la Reconquesta, es manifesté en 
formes rudimentáries i modestes en general, que denominem art "prerománic" 
o "cornial": recordem, sense pretendre esgotar el tema. Tala nord de l'església 
de St . Miquel f'Olérdola, la capella del St . Crist de Cabrils, St . Pere del Brúñete, 
Sta. Maria de Matadars, St . Feliu de Boada, etc. Com a exemplars de més 
importancia, tenim la part antiga de l'església de St. Miquel de Cuixá, amb els 
seus ares de ferradura, la Porta ferrada de St. Feliu de G u í x o l s . . . En cap 
d'aquests edificis, pero, no hi ha cap atri de la forma de St . Feliu del Racó: 
únicament la Porta ferrada és un atri, peró d'aspecte totalment diferent al 
nostre; en canvi, a la paret nord del claustre de St . Cugat de! Valles, hi ha unes 



finestres de forma i dimensions molt similars a aquest atri de St. Feliu del Racó. 
peró que evidentement no corresponen a cap atri, sinó a dependéncies del 
Monestir anteriors a la destrucció d'Almansur, a l'any 985. 

Posteriorment, a l'arribar al segle X I . Catalunya s'obrí al món i es produí 
la gran eclosió constructiva, qoe coincidí amb la figura de l'Abat Oliva, ánima 
en gran part d'aquell redrepament. La majoria d'esglesioles es construíren de 
nou, o es reformaren, ja segons l'estil románic: Cuixá mateix, Olérdola, Sta. 
María de Terrassa, etc. A ix í mateix, al nostre St. Feliu del Racó, es costruí el 
campanar, probablement a fináis del segle X I , sobre l'atri anterior i 
possiblement s'ampliá l'església. La construcció del campanar obliga a tapar la 
portalada de l'atri i a deixar-hi la porteta de qué hem parlat, per tal de permetre 
l'accés al seu interior; i la porta de l'església devia passar de ponent a migdia, 
com a la majoria d'esglésies d'época. 

També durant les visites efectuades amb motiu de la restauració. s'han 
posat de manifest unes restes de pintures d'época románica, a la part superior 
del campanar, que fins ara no havien estat citades enlloc: sota mateix del rafee 
de la teulada del campanar. en la cornisa exterior, hi han unes pintures en 
forma de grans carreus regulars. pintats de colors roig i gris fmangra i fum 
d'estampa, seguramente amb les juntes de color blanc. També i I'intradós de la 
volta de la finestra superior del campanar, de la cara nord, hi han restes de 
pintura rogenca. Sense cap trionfalisme podem dir, una altra vegada, que ens 
trobem davant d'un deis pocs i rars exemplars que ens queden de decoració 
pictórica exterior románica. No té d'estrany aixó, ja que les ¡ncleméncies 
atmosfériques i els cents d'anys transcorreguts des de qué foren pintades, han 
fet perdre arreu les restes policromes exteriors que a l'época románica eren 
molts mes corrents del que generalment es creu, segons es desprén estudiant 
amb detenció aquella época. 

No perderíem res dones, que amb un cop de cotxe ens arnbessim fins a la 
plapa de Sant Feliu i que hi perdéssim un xic de temps per tal de seguir amb 
Linteres d'un historiador o arqueóleg aqüestes troballes, que la Diputació, 
frent-se pregó, les tingui declarades com a monument i com a mostres 
práctícament úniques deis primers temps en qué el nostre país comenpava a 
ésset com a tal. 

Baldomer Parera 



GRUP FOTOGRAFIO 

Concurs Temes Obligats 

Encara que un xic retardat, ha comengtt ja el Concurs da Temes Obligats d'tnguany. S'ha intentat de 
renovarlo una mica, donant tambó més facilitáis ais participants: El tamany de 30x40 permet, després, 
portar les fotografíes a altres concursos, sabent 1'opiniÓ que ha merescut al nostre jurat quaüficador. En 
aquest punt, ajuda tambó el fet d'ésser temes molt generáis i haverhi un bon nombre de lliures. La 
classificació final, puntuant els 7 millors resultáis de cadascún, permet continuar, amb possibilitats d'éxtt, 
encara que hom un mes no pugui participar. 

Classificació mes de febrer, tema lliure: 

Jordi Garrós, 1 punt; Joan Riera, 2; Miquel Comes, 3; Josep Sales, 4; Simeó Caba. 5; Xavier Caba, 6; Pere 
Roca, 7; Para Puigdoménech, 8; Albert Roca, 9; Joan Romeu, 10; V¡cene Oaviu, 11; Joan lleixá, 12; 
Josep Coll, 13 i Joan Avellaneda, 14. 

El fet d'entregar (i portar a jutjar) les fotos el 4rt divendres de cada mes, obliga a qué llur 
classificació surtí a la llum en aquest butlletí amb dos mesos de retard, 

Convocatóries 

Tenim en el nostre poder, convocatóries per a diversos concursos: Oos de fotografía de muntanya 
amb termims d'admissió fins el 4 d'abril i fins ef 31 de marg. També hi ha la convocatória del lll Concurs 
Nacional de Fotografía, Trofeu "César Augusto", a Tarragona; amb premis de 15.000, 5.000, 3.000 i 
1.000 ptes. El termini d'admissió és el 15 de Maig. 

Per a més detalls, els interessants poden dirigirse a la nostra entitat els dimarts i divendres. 

Nota; 

S'está parlan! de fer, mensualment, unes reunions de fotografía, a on discutir els resultáis del 
Concurs Mensual, a fi de treure una mica més de profit d'una cosa, bona en sí, pero que esta quedant 
massa apagada, comentar fotografíes aparescudes a l'"Arte Fotográfico", contrastar la nostra opintó amb 
la dais prof essíonals i en fi parlar de tot alió que pugui d'aprendre coses noves i enlairar una mica el nostre 
nivell fotográfic. També podría surtir d'aquestes reunions una participació més activa deis castellarencs ais 
molts concursos que s'organitzen a tota la comarca i fins i tot, al tarritorí nacional. 

Oportunament s'avísará i es donará més detalls d'aquestes reunions. 

ACTIVITATS DELSMES D'ABRIL 

Día I E X C U R S I O A L S A T U A R I D E M O N T G R O N Y 1 PIC D E L A P E D R A PICADA 
(2.045 metres). El Santuari de Mcntgrony també és diu el Santuari de la Mere de 
Déu de la Uet, degut precisament a la seva magnífica situació geográfica on hi troben 
les vaques un bon lloc de pastura. Santuari románic. C o m sempre, des del Santuari 
será el punt de partida per a fer excuisions. Hora de sortida: S del mati. Places 
limitades. Vocal: Baldomer Parera. 

CICLE D E PROJECCIONS C O M E N T A D E S (XVI). D E L MIDI D'OSSAU A L 
B A L A Y T O U S (alta ruta al Pirineu Central), a carree deis senyors Casajoana, 
Castellví, Rovira i Meya, del C M . Sant Cugat. Biblioteca de l'Ateneu, a les 7 de la 
tarda. 



Dia 8 Asásténcia a la X X M A R X A D U F O U R d'Onentació i Regalan la t. que ündré üoc en 
la bella Comarca d'Osona, crganúudi per la U.E. de Catalunya. 

Els interessats en asastir-hi, poden passar per Secretaria a fer Uun inscnpaons. 
en els dies i hores de costum. 

CICLE D E PROJECCIONS C O M E N T A D E S (XVII). PROJECCIO P.O.P.. 
díapositives i cinema, per M . Perelló, O. Galceran i U . Puig, del C M . Sant Cugat. Sala 
d'Actes de l'Ateneu. Es comentará puntualment a les 7 de la tarda. 

A m b aquesta projecció, finabtzaré el Cicle de la temporada 1972-73. 

Dia 15 E X C U R S I O A L PIC D E C O M A N E G R A - L'itmeran seré des de la poblacib de 
Rocabruna, passant peí Coll de Golofreu, Can Franga i Coll deis Falguers. Hora de 
sortida: 5 del mati. Places limitades. Vocal: Baldomer Parera. 

Dia 29 E X C U R S I O A S A N T M I Q U E L D E L FAI - Itinerari: Castellar. Canyelles. La Cadena. 
Tres Pins. Sant Sebasüé de Montmajor, La Vila, Sant Feliu de Codinesi Sant Miquel del 
Fai. Retorn amb els cotxes de viatgen de ¡'Empresa Sagalés. Presupost: 50 pessetes 
Hora de sortida: 8 del mati. de la Plaga del Cabdill. Vocal Joaep Avellaneda. 

E X C U R S I O INFANTIL A LA F O N T D E LA VILA - Aquesta ündri el mateix 
Hirieran. lloc de sortida i hora que l'anterior. peró a Tambar a La Vila, els grans 
continuaran la seva ruta i els menuts es quedaran a esbarpr-se pels bonica indrets de la 
mana, per a més tard diñar a la font i emprendre el retorn, que esté previst entre 6,30 i 
7.30de la tarda. Edad mínima: 6anys. Vocals; Grup de Muntanya. 

K M p o r t e i 

J u g u e t e 

Pero ¿Ifayá Costa 

Passeig, 7S 

Propano doméstíc indwfríaJ 

Escolas Pies, 61 -63 
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T A L L E R V I L A C L A R A 
S e r v . i 1 v e n d a R E N A U L T 

Reporodons i ocondlcionament 
da tota clossa da VEHICLES 

Vando da cubartas 
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