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X X MARXA DUFOUR 

Enguany la marxa Dufour es va desenvolupar en la bonica i 
desconeguda regió d'Osona, concretamení en la regió de Santa Cecilia de 
Voltregá-Sant Martí de Sobremunt- Sta. Llúcia-Sta. Cecilia de Voltregá. 

L'itinerari presenta tot ell un gran interés excursionista, precisament 
pels diferents canvis topográfics que anem trobant, des de camps de 
conreu, boscos. muntanya pedragosa, prats, saltants d'aigua í camins d'un 
tra?at sobre cingleres que fan d'ells una excursió emocionant. 

E l temps no ens va acompanyar gaire, peró aixó no és prou 
dificultat perqué la marxa no transcorregués en perfectes condicions 
d'organització. 

El fet positiu de les marxes és precisament el coneixement d'un 
itinerari excursionista nou, que difícilment es coneixeria. ja que 
normalment les excursions són projectades cap a altres regions. També, 
com totes les coses positives. té les seves de negatives i aquesta és agatar 
la muntanya només com a un aspecte deportíu, ja que només has d'estar 
pondent del mapa i de la brúixola, passant per alt, llavors. tota la 
comunicado espiritual que de sí porta la naturalesa, podríem dir que 
només es busca de fer-ho bé peraguanyari si per aquelles coses t'has 
equivoca! un x¡c de camí. ja estás perdut, ja que llavors vas només de 
cara a recuperar aquets minuts de marrada que es poden convertir en 
punts de penalització i per tant. de classificació baixa. 

Si només es va a les marxes per aquest segon aspecte en real itat 
no farem excursionistes, sinó tot al contrari. podrcm fer - a i x ó s í - un magnífic 
esportista capa? d'un gran fons de resisténcia i inclús, d'un domini de la 
técnica alpina perfecte. pero pot ésser que aquella persona estigui buida 
de sensibílitat estimacró i aixó sí que seria greu. 
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Per tant, ull amb les nostres excursions.. .1 De nou hem de dir que s'ha 
de procurar trobar el vertader equilibri; les marxes, com qualsevol tipusd'acció 
esportiva-excursionista, hanestat creades precisament perqué rebem totes les 
coses positives que el les porten, encara que jo només n'hagi esmentat una, en 
porten moltes més, com per exemple, saber portar un auténtic pas de 
regulan tat, com aixf un més prolund coneixement del mapa topográfic i de la 
brúixola, i per sobre de tot. conéixer un tros més de la teva térra, i conéixer 
porta a estimar, solament es demana que siguem capagos de convertir tes 
nostres excursions, siguin les normáis de butlletí, o la participació en alguna 
marxa o Railly. en un equilibri armónic del desenvolupament de les 
nostres facultáis físiques i espirituals. Peró si en gran manera busquem les 
espirituals, farem de bon segur un home capa? de portar a aquest món tan 
tecnif Icat, alió que tanta falta li fa. 

Poriem ara a transcriure i precisament com hem dit abans, peí bontc 
itinerari en qué la marxa es va portar a cap. tota la ruta que es va fer i que 
creiem que és digna de conéixer. 

La sortida es situá al peu mateix del bonic campanar de Santa Cecilia. Sta. 
Cecilia és un poblet de la comarca de Vic que viu totalment de l'agncultura i la 
ramaderia; cada casa que la forma és una venadera masía catalana; hi ha cases 
ugrupades i també moltes d'escampades; l'itinerari precisament dóna a conéixer 
moltes d'aquestes. Can Mayans. que és la primera que trobem fora del nucli, 
Gallisans. Can Puigví, Mas Violet i per arribar a la bonica i tranquilla poblado 
també agrícola de Sant Martí de Sotxemunt, d'aquf es va a la masa de Can Clet; 
aquesta em va fer recordar quun era peni i comengava a saber dibuixar. el 
primer que feia. era dibuixar una masía, un cami, un paller, un carro i unestany 
carregat d'ánecs i oques. com així les gallines cantant a la palüssa, de bon segur 
que la masovera hauria d'anar allá per a recollir hi els ous; en fi, tot un encís de 
masía. De Can Clet s'arriba dalt d'un cim en qué una ermita super pmtoresca 
dóna un magnífic relleu d'aquella regió. L'ermita está dedicada a Sta. Llúcia; 
després el cami segueix cap a la masía de Can Japet, Can Puigpelat. Can 
Queralt, de nou la masía de Gallisans i la de Can Mayans. per arribar després 
d'un pertecte itinerari. de nou a Sta. Cecilia de Voltregá. 

Mero 



P. O. P." UNA PROJECCIO MEMORABLE 

Quan reilaclo aqüestes IÍIIKS. estic encara embolcallal per la profunda impressió 
produida per Timpacle audio-visual que acabo de rebre. a l'ésaer un deis (ants espectador* de 
la "Projecció P.O.P.", que enguany, en el cure del II Cicle de Projeccions Comentades 
organitza! per la Secció, hem üngut la sort i l'encert de poguer-Ja incloure en el programa 
general. 

Sens dubte. cree sincerameni. que ha estat. sinó la millor, sí una de les més interessants. 
d'entre les moltes que durant els seus vinl anys «¡'existencia, de la m i de la S.E.A.C.. han 
desfila! per l'Ateneu. 

Deixant a part la gran valúa fotográfica de cadascuna de les transparéncies i deis trams 
cincmatográfics que inclou aquesta monumental exhibició de domim de la técnica de l'art 
fotográfíc. el que producía impacte és la gran coordinado, espectacularítat i actual 
con cepo ó del que ha d'ésser una projecció múltiple, amb un segunde coses previamente 
estudiados i amb una banda sonora encertadíssima. pulida i ajustada fins a límits pOC menys 
que insospitats. 

Un guió simple, defugit de sabis enfarfecs, que per altra cantó sois l*haunen enterbolit 
inútilmenf. ens obre de bal a bat les portes vere a la problemática amb qué s'enfronta la 
Natura davant de la progressivi uivasió de qué és objecte per part de les modernes 
urbanitucions. La lima narrativa descriu evidentement una curva ascendent que es man té en 
el cure de les ducs hores i quart de durada, servida admira ble ment per unes imatges que 
respiren i trameten un reconfortan! humanismo, que s'esmuny. per ménts propis, d'aquelles 
persones que amb la práctica de ¡'excursionismo i amb el recolzc d'una arreglada senabüitat, 
estimen a la Natura amb dilecció. 

Maravellós aiguabarreig el que enfronta a les altes, gnses í fredes ediñcacions que 
realitza Thome d'avui, en contrast a l'indescriptibie colorall de boscos, manes, ermites i 
muntanyes de Catalunya. Tanmateix, molt lograda la justaposició del nervios tráfec deis 
vehicles motorizáis circulan! per Ies amplíes carrete res i autopistes, oposai a la serena 
tranquilJitit i encis de la flor arrecerada al marge del corno), sois pertovada de tard en tard 
per Ja preséncia de la MTOllOM tempesta d'estiu i acompanyada després per l'adom natural de 
les fulles llampants i el Sol tebi de Urdor. 

Quan junt a una profunda sensibilitat humana va agermanada, com en aquesta ocasió 
que comenlem. una ferma volunta! de treball i al seu servei hi ha un ampli domini d'una 
técnica, els resultáis esdevenen sempre positura. Mentre tot aixó perdun. junt amb un sa 
desig de dioleg i comunicació, els camins de l'art serán inesgotables i il.limitats. 

Finalment sois em resta donar el miüor agraíment i la més cordial feliciució ais armes 

Miquel Perelló, Octavi Galcerán i Uuís Puig, del Club Muntanyenc de Sant Cugat. 



A T I T O L D 'EXPERIENCIA 

I mai com en aquesta oportunitat tan justificat ¡ alhora ¡nteressant, 
com és el propósit que anima la nostra intenció al portar a terme 
aquesta prova. 

En primer lloc aportem la novetat del canvi de dia. fet amb el 
convenciment de qué Tescollil pot resultar, a la Marga, el més idoni per 
a desenvolupar les habituáis vetllades deis Cicles de Projeccions. que 
dar rerament es carac te r i t zaven per la manca d'assisténcia deis 
muntanyencs en actiu. Conscients de qué el diumenge a la tarda no era 
potser un dia gaire adient i perduda també la confianga amb les 
vetllades nocturnes deis dissabtes al vespre que impideixen el normal 
descans del muntanyenc que a l'endemá vol fer la sortida setmanal, hem 
cregut. davant de la a voltes nodrida assisténcia de socis en el nostre 
estaige els d ivendres al vespre, tirar-ho endavant amb un pía 
marcadament experimental. 

Les dues projeccions escollides ho són per diferents motius. La 
primera, presentada en el curs del passat Cicle a la Sala d'Actes (encara 
que pro jectada sense el muntatge definitiu i mancada també de 
sincronització música-comentari), es ta a petició de diferents consocis que 
no varen poder assistir hi. 

La segona és totalrnent inédita a Castellar i és la narrado biográfica 
de la vida de Lionel Terray, destacat alpinista francés amb gran activitat 
muntanyenca a THimalaia. 

Amb aqüestes projeccions, la preparado d'un curset teónc-práctic de 
técnica alpina, i un seguit de sortides que des del mes de febrer es-

vónen produint mensualment, el G.A.M. de la Secció vol aportar el seu 
gra de sorra en pro de la máxima divulgació possible de la técnica i 
práctica de l'alpinisme a Castellar, seguint la bella frase deis pioners de 
la nostra afició: "Lá ou est la volonté est le chemm". Aplicable a tots 
els nivells i activitats per on es mou aquest compiexe ser racional que és 
l'home d'avui. 

GRUP D 'ALTA MUNTANYA 



A C T I V I T A T S D E L M E S D E M A I G 

Dii I E X C U R S I O D'ALTA M U N T A N Y A A L C B R C L E DE N U R I A . Ascensió al Puig de 
Torreneules (2.7)1 metres) des de Queralhs. Desnivell: 1.500 metres. Sortida de 
Castellar a les 4 del mati. Places limitades. Sortida d'extraordinaria duresa. Retorn 
previst per a les 8 del vespre. Vocal: Jaume Torrents. 

Dia 6 E X C U R S I O A L P U I G N E U L O S . Aquest pie és el més aJt de la sena de l'Albcra 
(últims contraforts del Pmneu). Per una banda es domina el Rosselló i per l'altra, 
l'AIt Fmpordá. L'ascensió s'efectuari des de Ilusione CasteU de Requesens. Hora de 
sortida: 5.30 del mati. Vocal: Baldomer Parera. 

Dia 13 Assisténcia a la XXXVII M A R X A EXCURSIONISTA D E R B G U L A R I T A T D E 
C A T A L U N Y A , organitzada per les H.nlitals Excursionistes de Reus i que tindrá la 
sortida i arribada pels vollants del poblé de La Mussara. llagaret situat a 23 
quilómetros de Reus, a les muntanyes de Prades i prop deis 1.000 metres d'alcada. 

Els interessats en assisür-hi. poden fer la tnscripció per equips fins el dia 8. a 
la Secretaria de TEntitat i a les hores de costum 

Dies 19 XI C A M P A M E N T INFANTIL D E C A T A L U N Y A , a carree del Centre Excursionista 
de Terrassa. que tuidra Uoc en els paratges d*"El Guitart". propers a l'eunentada 
ciulat. 

Lis menuts que vulguin assistir-hi. poden fer la inscripció a Secretana, i com 
que la Secció disposa de poques tendes, no s'admetrá més nombre d'acampadors que 
els que puguin pernoctar en elles. 

Dia 27 E X C U R S I O A L A F O N T DF LA P O L A . Sortida a les 7.30 del mati de Testado de 
gasolina, amb el colxe de "1 a Vallesana". fins al Pont de la Roca, on comentará 
Titineran envers la Font del LJorl. Coll d'Eres, Sol de la Bóta. Alzina del Salan i 
Font de la Pula. Hores de marxa 5. aproximadament. Pressupost 5() pessetes. 
Vocal: Josep Avellaneda. 

Secció Excursionista de l'Ateneu Castellarenc 

Grup d'Alta Muntanya 

Divendres, 11 de maig del 1973. A les 22.1b hores. Biblioteca de l'Ateneu. 

Projecció de Díapositives i Cinema 

C A S T E L L A R - MONT BLANC (Vacances 1972» 

Triple proiecció smcronitzada de díapositives i cinema en color 

Divendres. 25 de maig del 1973. A les 22,15 hores. Biblioteca de l'Ateneu 

Projecció cinematográfica 

" L E CONQUERANT DE L ' I N U T I L E " 

Film en color. 16 milímitres, basat sobre la vida del oran alpinista Lionel 
Terray. 



GRUP FOTOGRAFIO 

Concurs Temes Obligats 

Classificació del mes de marg, tema retrat: Pere Roca, 1 punt; Pere 
Puigdoménech. 2; Joan Riera, 3; Xavier Caba. 4. Josep Sales, 5 ; Joan 
Avellaneda, 6; Joan Lleixá. 7, Simeó Caba. 8; Miquel Comes. 9. Josep Coll, 10. 
Joan Prat, 11. 

Es recorda que el tema d'aquest mes és "Activitats humanes" i el termini 
d'admissió és el dia 25. 

Convocatoria 

X X Concurs Nacional Fotografía Artística, de tema lliure i IX Concurs 
Nacional Fotografía Artística, de tema Granollers; tots dos a Granollers. Un 
mínim de 17 premis en metalic (de 4.000 a 500 pts.) i molts d'altres. Admissió 
fins el 12 de maig. 

p o r t e i 

• f u g ú e t e 

Pere Mayó Costa 

Passeig, 79 

Propano doméstic Industrial 
r. m. r. s. a. 

Escolei Pies, 61 • 63 
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