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V A C A N C E S - 1 9 7 3 

Durant aquests dos calurosos mesos de juliol i agost i al celebrar-se durant les 
seves dades les vacances col tectives, les activitats de tipus social de l'Entitat 
esdevenen, com de costum. prácticament nul.les. Per aixó. seguint la lima habitual 
en elsdarrers anys. posem en mansdeis nostresassociats, el present Butlletí relatiu 
a aquest lapsus cronológic. pero convertit, enguany, en una edició extraordinária, 
mercés al canvi d'estructura operat a l'entorn del mitjá que serveix per a portar a 
terme la costant i continua comunicació entre la gran familia S.E.A.C. 

Aquest breu espai de temps que ara se'ns presenta, seráaprofitat, probablement, 
per una bona majoria deis excursionistes castellarencs per a intentar fer realitat els 
projectes que, durant el transcorrer de l'any, han anat perfilant, per ara, arribatel 
dia, portar-los a la práctica. 

Concretament envers a la Secció, cal ressenyar la propera insta!.lacio del 
tradicional "Campament d'Alta Muntanya", emplagat en aquesta oportunitat a 
Viadós, amb el propósit de gaudir d'uns bons dies de plácida acampada i assolir els 
cims de la regió, sens dubte. un deis nucüs orográfics més importants del país, 
destacant. per damunt de tots, l'imponent massisdel Posets. ques'enlaira fins els 
3375 metres i es converteix en la segona cota pirinenca. Tanmateix i d¡ns ja d'un 
capítol de caire particular, es pot dir que a part de váries sortides de tipus tur ístic i 
muntanyenc. hi haurá una nova añada vers els Alps, cercant des de Zermatt 
(Suíssa), el cim del Mont-Rosa, emplagatenfront del meravellós Matterhorn i que a 
l'escalf de llurs 4.651 metres, es presenta com una de les máximes al?áries 
d'Europa. 

Amb aqüestes activitats muntanyenques i arribats a fmals d'agost. la S.E.A.C. 
donará per finit llur vinté curs. Enfront, un de nou espera el retorn deis membres 
actius de l'excursionisme castellarenc, perqué amb el seu esfor? i dedicació es 
puguin portar a efecte, aésser possible en linia de superació, els diferentsactes que, 
mesames, integraran el curso 1973-1974. 

Mentrestant, sois cal aprofitar l'avinentesa per a desiljar a tothom. pero 
especialment a socis i excursionistes en actiu del muntanyisme catalá, unes 
immillorables vacances i un felip retorn. 
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De la Federació Catalana de Muntanyisme hem rebut la següent circular 
sobre la 

SITUACIO A C T U A L D E L S R E F U G I S 

El Comité Catalá de Refugis es complau en informar-vos, com tots els anys, 
de la situació deis refugis de Muntanya que depenen d'aquesta Federació 

1 V A L L F A R R E R A 

2"LLUIS E S T A S E N " 
P E D R A F O R C A 

lliure 

Encarrcgat a Areu: Sr. Josep Ribas 

tancat 

Guarda: Sr. Valentí Casáis Gabanes 
Claus: a Saldes: Cal Arnó 

16 places 

18 places 

3 C A P D E L R E C tancat 
Guarda: Sr Antoni Olm. 
Claus: a Lies: Travesseres, 4 
El refugi lliure no es troba en 
condicions d.utilització 

18 places 

4 EST A N Y S D E L A P E R A tancat 
Guarda: Sr. ramón Tarrago. 
Claus: Aránser: central de Teléfons. 
El guarda es troba en el refugi del 
1er. de juny al 31 d'octubrc 

48 places 

5 S A L O R I A tancat 
Encarregat: Sr. Rossend Rosell. 
Claus: a Os de Civis 

14 places 
8 places 

en el lliure 

6 C O S T A B O N A mure 
Encarregat: Sr. Jesús Casáis Palol 
A Setcases 

18 places 

7 " M A N E L I C " 
C O M A D E V A C A 

lliure 20 places 

8 BESIBERRI lliure 
Encarregat Sr. Rossend Vila Blanch 
a Bol 

12 places 



9 " S A N T J 0 R D I " tancat 44 places 
Guarda: Sr. Josep Julia. 
El guarda es troba en el refugi del 
1er. de juny al 31 d'octubre. 
Fora d'aquestes dates, recoma nem 
de manar informació previa 

10 " V I C E N C B A R B E " 
A G U L L E S DE 
M O N T S E R R A T 

tancat 
Guarda: Sr. Josep Nieto Faura 
Claus: Bruc de Dalt. 31 Els Brucs 
El guarda es troba en el refugi de 
les 18 h. deis dissabtes fins a les 
16 h. deis diumenges. 
Festius: de 9 a 16 h. 

20 places 
8 places 

en el lliure 

1 1 " D D t O i n C M T 

1 1 rntolUtlN 1 
D E L G A D O U B E D A " 
S E R R A D'EN SITJA 

tancat 
Encarregat: Sr. Valentí Casáis 
Claus: Cal Amé - Saldes 

ó¿ places 

12 COLOBOR 
MONTSEC D ' A R E S 

tancat 
Guarda: Sr. Antoni Huguet Pons 
Claus: A Ager.- Can Barrí 

24 places 

13 NURIA tancat 
Claus: Satuari de Núria 

54 places 

14 C O M A N E G R A tancat 
Guarda: Sr. Joan Carreras 
Claus: a Baget.- Cal Sastre 

40 places 
4 places 

en el lliure 

15 S A B O R E D O lliure 24 places 

16 L A R E S T A N C A tancat 
Claus: Xalet de la P.F.M. anexe 

26 places 

17 C E R C L E DE 
C O L O M E R S 

lliure 30 places 

Volem insistir en la indicació de qué totes les claus deis refugis poden 
demanar-se en el Comité Catalá de Refugis, presentant la Tergeta de Federal. 

També volem recordar que és precís la collaboració de tots els muntanyencs 
per tal de qué instal.lacions es trobin en tot moment perfectament i en 
benefici de tots". 



U N A V E T 

D'entre lu immensa 
quantitat de virtuts i grats 
moments que la muntanya 
posa a l'abast de l'home, que 
en ella hi troba una 
identificació, en sobresurt de 
manera cxcel-lent, la superba 
manifestad ó de bellesa que 
per arreu ofereix, aixi'com la 
impressionant grandiosiut 
d'un sens fi de panorámiques i 
esdeven i me nts, en els que en la 
seva contemplado no es pot 
per menys que restar-ne 
impávid, por la gran sensació 
d'infinitat que un hom acusa 
al seu davant. 

Tots els que, amb més o 
menys freqüéncia, hem tingut 
contactes amb la natura, 
recorren! tant la baixa com 
Taita muntanya, haurem 
assistit amb luta seguretat - i 
si és que la contemplació 

forma part del nostre fer muntanyenc- a un constant procés de fenómens 
f ísics, que en molts casos, formant part inclús en moviments de destrucció, 
són factor principal d'csciats de meravellosa bellesa. 

Una de les visions més freqüents en els boscos d'alta muntanya, és la 
deis arbres caiguts pels impactes morti'fers deis llamps. I és a un d'aquests 
arbres al que vull referir me i que per Tat/ar i en unes circunstancies un xic 
especiáis, vaig presenciar-ne el seu fi , succeít durant un d'aquests fenómens 
f ísics esmentats, fi que va anar acompanyat d'un impressionant i caótic 
moment que em deixá corpres, dones s'ha de veure la gran quantitat 
d'energia que es necessiia per a véncer a un gegant. 

Fou un calurós jorn de juliol, en el que s'hi respirava una atmosfera tan 
densa i inflada per arreu, que el més normal que podia succeir era que 
s'acabés amb una de les clássiques "tambor¡nades" d'estiu. Mes la que ens 
dedicá, no tingué res de clássica, dones fou impressionant tempesta que duré 
quasi dues hores i que per sort nostra, ens agafá tan a prop encara de Lies, 



que várem poder optar peí més corréete, com era tornar un xic enrera i 
protegir-nos en una borda. L'aparell eléctric es repetía amb tanta freqüéncia i 
intensitat, que donava la impressió de qué el Cadí, que estava a Tenfront 
nostre, aixf com la Tosa plana de Lies i el Comapedrosa, que els teníem a 
Tesquena, tots embolcallats per la densa i maléfica nuvolada, s'estiguessin 
esllavissant timbes avall, aixi com també els boscos més próxims en fossin 
csberlats i que les esquerdes no paressin de produir-se. 

Tan bon punt la tempesta comengá a amainar i el cel deixá entreveure 
que els núvols es trencarien, protegits pels plástics reemprenguérem la nostra 
ruta vers Andorra, convenguts pero, de qué ens veríem obligats a caminar en 
la foscor de la nit, puix aquest trajéete era de més durada que no pas el 
temps que testava amb claror de dia, detall que no significava problema, 
perqué e! camí ja Thavia fet en més d'una ocasió i inclús en una altra, també 
de nit. No tardárem gaire en poder guardar els protectors de la pluja i tal com 
ja havíem previst, contemplar altra volta un llumtnós celatge blau, que els 
últims raigs de sol ens oferiren, despedint a aquell variat jorn de muntanya. 

E l camí entre el bosc anava quedant enrera, enmig d'una nit molt fosca. 
El refugi deis Estanys de la pera, que era lloc previst per a passar la nit, 
restava encara Huny del punt on ens trobávem. quan aparegué, en una valí 
que marxava vers la nostra dreta, una llunyana llum i a una cota bastant més 
elevada que la nostra posició. El dubte sorgí d'immediat. Jo m'assegurava, no 
obstant, que era impossible de qué ja fos el refugi. Pero, qué era alió? 
Talment semblava la llum d'un edifici, pero qué era en concret? Emportats 
ara per la curiositat, ara peí dubte, s'acordá dirigir-nos vers allí i com ja he 
dit, no estava pas massa próxim a nosaltres. 

Com més ens apropávem a aquell punt, més confosa es feia la visió del 
nostre lluminós objectiu. Anávem guanyant algária per la vessant dreta 
d'aquella valí i quan no s'hi interposava un relleu, era amb seguretat 
Tespessor de la boscúria el que ens privava de poder saber de qué es tractava. 
Al veure que no era possible sortir del dubte si no ens hi acostávem del tot i 
ja convenguts de qué la configuració de la valí no era la del refugi, decidírem 
passar a Taltra vessant, cosa que no fou possible perqué trepitjávem un 
terreny bastant inclinat i molt descompost i que en la foscor de la nit 
resultava perillos, i aixf ens veiérem obligats a seguir la valí fins a trobar el 
lloc adient per a passar a Taltre costat. En aquell moment ja ens trobávem, 
per tant, per damunt del nostre ocjectiu, o sigui, que hi arribariem per 
darrera. 

Retornávem cara avall, palpant i encongits entre Tespessa pineda, quan 
de prompte va invadir-nos una forta inquietud i a l'ensems una gran ánsiade 
qué no fos cert el que s'endevinava. Mes, per dissort, es conf i rma. . . hi havia 



foc en el bosc. La desorientació va apoderar se de nosaltres per uns moments 
La primera reacció que ens vingué com a pía d'acció, fou Tañar a cercar 
aigua, peró d'immediat veiérem que corrent mo It, cada cinc minuts, més o 
menus, farfem un viatge amb una cantimplora de litre. Potser seria millor 
afilar l'arbreda més próxima, tallant brancaige. Mes, tampoc podíem actuar, 
ens mancava destral. Mirat ja més assossegadament, els pins del voltant no 
perillaven pas massa; el foc estava centrat en un arbre sol Era un grossíssim 
avet, que per demés, no era la primera vegada que el foc havia fet presa en olí 
i per tant, els arbres veins ja havien estat roslits. La part baixa del tronc havia 
perdut molt del diámetre normal i principalment per un deis costats i del cor. 
La capeada d'aquell majestuós avet estava totalment morta i s'aguantava 
altiva com un aspectre per damunt les flames; la visió era ventablement 
desoladora Várem mirar bé pels voltants, allí no hi havia cap senyal de qué 
hi hagués passat ningú. Sens dubte el móbil del foc n'havia estat algún llamp, 
o més d'un, qui sap quants! d'aquells que amb tanta insisténcia caigueren 
durant la tempesta de la tarda. 

Una vegada dominada la situació i vist que no podia passar res, ens 
várem dedicar al que creguérem més oportú, com era el sopar i preparar per a 
fer vivac allí mateix i al mati següent ja seguirlem Feia pocs minuts que ens 
havíem col-locat dintre deis sacs per a dormir, quan de sobte un soroll 
aterrador ens gelá la sang. Fou el tronc que es trenca peí pes del gran avet i 
produf un crac! tan agut, que va motivar la nostra rápida reacció, peró a 
Tensems lenta davant deis esdeveniments, puix sense sorlir del sac, sois 
poguérem veure a Tarbre com amb cerimoniós moviment, com si es resistís a 
cedir, es desplomava pesat vers el costat oposat on estávem nosaltres i no 
hauríem pas tingut temps de fer res si en el desplom ens hagués caigut al 
damunt. Tot seguit comentaren a saltar per Taire les branques trossejades, 
amb Tacompanyament del so que les mateixes produín el trencar-se, oint-se 
un fort peró sord soroll al xocar el tronc a térra amb la sotragada que 
aquest dona, va fer remoure tota la soca i el subsól amb les arrels, 
descalpant-h'he alguna d'aquestes, que al moure's de la seva posició, feren 
que la térra que les envoltava s'esquerdés i donés lloc a unes caviláis per sota 
la soca, foradada totalment, que d'immediat ¡ provocat per unes corrents 
d'aire que s'infiltraven per les esmentades cavitats, varen fer que del cor 
roent del tronc en sortissin guspires de foc per Taire i flames amb forta 
projecció, com si de la boca d'un petit volca en erupció es tractés. 

Tota aquesta última part comentada, en la que succeí quelcom 
veritatblement desorbitat, tant en dimensions com en efectes, fou produít 
tan sistemáticament i en espai tan curt de temps, que no deixá lloc a qué 
copséssim la magnitud del que acabávem de presenciar; tot fou tan senzill i 
semblé que tan natural. 



La nostra intervenció al fi va ésser convenient, dones amb branques 
várem reduir el foc que del tronc sorgia i que comencava a escampar se. 

La intensitat d'una lluminosa mati nada ens arrenca d'aqueila que en els 
seus comengaments fou una moguda nit, peró absolutament tranquil-la 
desprós d'haver finalitzat el procés del primitiu fenomen físic r.onegut por 
Thome, com és el foc. 

Una i altra vegada mirava enrera, mentre lentament ens allunyávem del 
gegant vengut íent-me' n més i més cabal com més es repetien en la meva 
ment les imatgesdel fet succei't. Quan belles de forma i color, malgrat la seva 
aplicació, eren aquelles enormes flames que emprenem majesluós vol, es 
perdien en la negror de la nit. La irisior s'apoderá de mi quan al girar me de 
nou, Tespessor de l'arbreda em privá de contemplar aquell paratge que lanies 
hores ens mantingué ocupats. 

Ja arribats a Andorra, sovint m'acudia la trista imatge d'aquell ferm i 
centanari avet convertit en una pila de fusta vella trossejada i recremadu per 
la potent energía que damunt d'ell es concentró. 

En el retorn, després de romandre dos dies a Andorra, v á r e m 
passar rápidament peí refugi deis Esfanys de la Pera, perqué el dia us 
preparava com el de Tañada. La tempesta, per tant, no resta absenf i ens 
sorprengué a meitat de camí ü'Aránser. En pie bosc, protegiis tan sois pels 
plástics i en un clap on hi mancava arbreda, várem quedar-nos arrauliis en el 
marge que feia el camí, disposais a aguantar una altra edició d'esfereidor 
espectacle, del que amb seguretat, algún alire arbre devia pagar-no les 
conseqüéncies. 

Davant nostre, sol i uns metres separat deis altres que amb groixut i 
ferm tronc aixecaven la seva altiva testa, desafiant la tenebrosa caiguda deis 
llamps, hi havia un petit avet que jugava com un infantó inconscient, 
bransolejant-se amb Timpuls de les esbifegades de la tempesta, mentre la 
pluja queia amb forga damunt les seves potitos i trcmoloses branques. 

V. DAVIU C. 



LVS DE LA BRUIXOLA I L'ALTIMETRE; Tus d'aquests instruments 
d'importáncia vital en moments difícils. 

LVS DE LA CORDA; demostrado i práctica d'aquest importantíssirn 
ele ment. 

EL PIOLET I ELS GRAMPONS; com usar degudament aquests dos 
importantíssims instruments de muntanya. 

GEOLOGIA ALPINA I LES MUNTANYES DE LA TERR.A; nocions sobre 
('estructura de les nostres muntanyes i el seu origen, i els grans massks* >: ¡es 
mu ritan ves alpinísticament importants. 

EL COS HUMA EN LES ALTTJVDS I ALIMENTACIO ALPINA; com 
reacciona el nostre organisme en I'al ta muntanya, i preparado d'un menú 
oficien t per a cada tipus d'activitat. 

COM ACTUAR EN UN ACCIDENT; mesures sanitáries i socials en un 
accident en la muntanya. 

CURA DE FRACTURES I ESQUINQ qué es té de fer i qué no. davant un 
cas de fractura o esquin?. 

Les practiques de muntanya s'anunciaran oportunament. 

GRUP FOTOGRAFIO 

Concurs temes obligats 

Classificació del mes de maig, tema "Activitats Humanes": Xavier Caba, 1 
punt; Jordi Garrós, 2; Simeó Caba, 3; Viceng Daviu, 4; Josep Coll, 5 ; Pere 
Roca, 6; Joan Lleixá, 7; Joan Riera, 8; Josep Sales, 9 ; Joan Avellaneda, 10; 
Pere Puigdoménech, 11 . 

El tema d'aquests mes és "L l iure" i el termini d'admissió el dia 27. 



Convocatoria 

S'han rebut les bases del I Concurs Nacional de Foiografia "Vil la de Gi jón" , 
tema muntanya. 1er. premi; Piolet i placa d'or (valorat en 7.000 pts.í. viatge 
i estada de set dies per una persona al Motel d'Entrelagos, en el Pare Nacional 
de Covadonga (Pies d'Europa). Admissió fins el 31 de Julio!. 

Nou éxit del Grup Fotografíe 

Si el mes passat felicitávem l'obtenció de la Medalla d'argent, al C.E.C., per 
en Viceng Daviu, aquest mes la nostra felicitació va adrecada a en Joan Riera 
i Rovira, a Tobtenir en el Concurs Nacional de Fotografía de Muntanya, del 
Centre Excursionista d'Olot, la Flor de Neu d'or, premi atorgat a la mi Mor 
fotografía del concurs. 

I! - p o r t e i 

Juguete 

Pere Mayó Costa 

Passeig, 79 

Propaso doméstic industrial 

Escoles Pies, 61 -63 

S A B A D E L L 

Intlil lirions 1 iiimlniiirrs gas p r a p m 

Cincnsliniri Oficial Be Buiaoo, S. A. 

A 
( R E N A U L T ) 

T A L L E R V I L A C L A R A 
Servei i v e n d a R E N A U L T 

Reparación! i acondictonament 
de tola clone de VEHICLES 

Vendo de cubertei 

A. 0 . frímo d. Iterar*, 7S • Tral. 3*4 «1 ti - Castellar 4 * 1 Valiera 



banco de huesea 


