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COMABONA I P E D R A F O R C A 
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El dissabte dia 19 de mar? -SANT JOSEP— a les nou del vespre i encara 
endormiscats a conseqüéncia de la recent migdiada, "sopar a 'a fonda", hi havia 
qui pagava el xampany: li tocava. 

L'ápat fou antológic: el brou que ens dona el Cisco (així s'anomenava el 
cuiner) era d'una qualitat parisina; la fressa que féiem amb les nostres 
xarrupades, es deuria sentir, com a mínim des de Sant Celoni; els bistecs de 
vedella eren gustosíssims i les patates rosses que els acompnyaven, senziilament 
genials. 

.Tot fou regai amb vi i xampany a d screció. Com a punt final, unes postres, 
la discreció de les quals, entrava perfectament dintre deis nostres cálculs; "no 
podia ser tanta felicitat per a les nostres sofertes cél.luies gustatives". Per no 
perdre el costum i aprofitant el viatge, un gotet de llet de la bona, pres amb 
tota voluptuositat del món, i . . . a dormir que demá seria un altre dia. 

Diumenge al matí, a les set per ser més exactes, sortírem vers el cim del 
Pedraforca. La peca és que sembla que passi com en el fútbol: el jugador que 
está "tocat" no pot jugar el diumenge següent. El grup es dividí en dos: quatre 
que pujaren i tres que restaren en bra?os de Morfeu; de vegades és millor estar 
amb aquest senyor per molt lleig que siguí, que amb segons qui. En fi, la 
primera botifarra no es féu esperar gaire i amb molta calma, tal com és de llei, 
enfilárem un pendentíssim bosquet fins arribar a la carena. Ja havíem guanyal 
300 metres de desnivelI. Després d'un flanqueig en direcció al cim, arribárem al 
peu de la tartera, i . . . amunt que fa pujada; un poc abans d'arríbar a 
l'entorcadura, ganyipárem amb frui'ció: jadúiem dues hores de forta pujada i 
l'estómac ens comenpava a protestar. 

D'aquest punt fins l'enforcadura, un quart, i llavors agafarem la canal que ens 
menaria definitivament al cim. Peró abans d'arríbar ens esperava una sorpresa: 
"un magnífic isard que contemplava -es podría dir amb cinisme— la nostra 
felxuga progressió al pie". 

Ell s'hi havia criat, trescant per l'escarpat roquetar, era lógic que al menys 
que podia fer al constatar la nostra inhabilitat "dominguera" era fúmer-se'n. 

A dos quarts arribárem al Pollegó Superior. L'atmosfera, Cuna transparencia 
cristal.lina, la múltiple varietat del muntanyam pre-pirinec, fins i tot es 
dist'ngien perfectament Montserrat i la nostra Mola. Esperárem que toquessin 
les onze i després de les fotografíes de rigor, iniciárem la davallada, que no per 
ser més rápida, fou menys cansada. 
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A re una en punt efectuáverr /entrada triomlai a la casa que ens hostatjava; i 
oh sorpresa un altre cop! : ia tau'a estava parada i e; diñar era a punt de so fa 

La tornada a Castellar, no ca! dir-ho. fou empresa amo tota la recanca que 
horr es capa? de sentir. 

Heus aquí un cao de setmana, creiem BEN APRO r iTAT. 
RAI SERRA 

UN U DE GENER 
. . . d'ara fa un pareH o tres d'anys, devien 

ser les vu " o quarts de nou del matí, que 
várem arriba'al refugi d'UH de Ter. Havíem 
deixat l'autcmóbit a baix ei revolt de la 
carrete'a, i agafant el camí que puja oirecta-
rnent al refugi, ens disposavem a intentar 
pujar al Pie de Bastiments, de 2.874 mts. 
d a cár a, del qual podrían dir que inicia R 
ja definitiu daclivi deis pies de gran cota 
d'aquesta regió del Pirineu, ja que vera lle
vant, si n'exceptuem el massís del Canigó, 
cátala, sí. peró tol ell ja en territori polític 
francés, 'a resta de cims, tot i que encara 
que n'hi he veris que tíepassen els 2.000 mis. 
de cota, queden ja un xic per sota d'aquest. 

El Bastments l'hem fet váries vegades, pero 
sempre ha estat en época d'estiu. Aixó vol 
dir que aquell día ho féem en forqe tíife-
rents condxions de les que estávem acostu-
mats. Val a di', peró, que el dia era mangífic 
i a les pistes de l'estació d'esquí s'hi veia 
animació i de tant en tant, passaven esquía-
dors brunzents pal nostre costat mentre es-
mcrzávem prop del refugi. 

La pujada sobre la neu endurida pels 
esquiadors, es tela bé i sense cansar-nos 
massa: pausadament dê xárem endarrera els 
penóents d'UII de Te', tot guanyant aleada. 
Situats ja sota mateix del Gra de Fajol i en 
plena neu tova -aquí ja na hi passen els 
esquiadors- encarárem la pujada ja més 
dreta del Coll de la Marrana, que superárem 
fent alguna essa, puix e camí que hi ha, 
-estava enterrat sota un considerable gruix de 
neu. Abans d'arríbar a dalt el col! la férem 
petar uns breus moments amb un esquiador 
solitari que, defugint la monotonía de les 
pistes, hsv¡a ascendit al Bastiments i llavors 
en baixava Ens n'acomiadárem i tot seguit 
arribárem al coll. 

Teníem al davant tela 'a val, que mena al 
coll de Tirapts, a ¡'esquerra es correnca-
mams de les Gorges del Frese- ; a la dreta e 
mola feíxuga i costeruoa del nostre objec: u. 
el Bastiments; le neu ho em be lea lava tot 
amb el sol, llura. La puresa de mane, 
contrastant amb el hlau d'un cel netíssim, 
ens féu restar uns moments calíais i en 
silenci, immersos en aquell altar de la natura. 
Allí hi haguérem restat Marga estona conterr-
plant, pero, l'atracció del cim he supe-a tD'.: 
Bmatents. dones, a ¡a cica muda ce la 'eda ce 
íes a tures, prosseguin amunt. 

Amb pas fexuc i desp'és de vár es cara 
ees, assolírem fina ment al cim. A: ' i , victo
ria! Allí dalt, aquell dia, per a ncsaitres. fou 
un jorn de plenitud i joia. Havíem petjat un 
cim i la satisfacció ens emplenava. 

La sensació da trobar-te allí en companyia 
dais teus, voltat de cims i carenas blanques, 
ens dona aquell munt de sensauions que 
només la muntanya ofereix ais qui amb 
esfor? s'hi atansen i que tan üifícils es fan 
tí'expücar. Són sensacrans massa intimes que 
potser no teñen fácil explicació enfront deis, 
pe' a nosaltres, f reds reonaments que a vegades 
ers fan persones d'un aitre taranná, que en 
les nestres caminades només hi veuen can-
saments ¡ perills gratuíts. Hi són, sí, no cal 
dir-ho, i a voltes, ben reals, peró també hi ha 
moltes altres coses o almenys, nosaltres les h¡ 
trobem. poueu ester-ne ben segurs. Si no fos 
pedantería, quan ens apreten amb preguntes 
iróniques, ens atreviríem a dir com el she-pa 
Tensing, que quan li preguntaven perqué 
anava a la muntanya. ell respcn'a: "Perqué 
és allí". 

J.S.B. 



OPIMO L L I U R E 
En Ies proximitats del 30é. aniversari 

L'any 1953, un grup redui't de joves excursionistes iocals. juntament amb 
algunes altres persones més grans, plens d'un entusiasme coratjós, —coratjós per 
/época en qué aixó succeí- funda la Secció Excursionista de l'Ateneu 
Caste'larenc. Fins aquí res de nou. 

Peró bé, d'aixó han passat trenta anys. Sabeu qué vol dir? Us heu parat a 
pensa' algún moment oué signifiquen aquests trenta anys? Potser ens fa una 
mica de mandra escatir-ho i pensó que si només valcem el fet de qué aquests 
joves fundadora avui ja teñen filis que sobrepassen l'edat que tenien ells quan 
¡remenearen la tasca. Tasca que arértunadament encara continúen, ens donarem 
compte del valor moral i material del treball que han fet i fan. Que n'han 
passat de coses i vicissituds. en aquests anys! I ells, sempre al davant. Hi han 
dedicat. i si goséssim diríem sacrifica:, un Marg període de la seva vida. 
Pensem-hi. 

Hi haurá qui pensará i dirá que aixó no té gaire mérit, ja que aquesta tasca la 
fan perqué els és agradosa i inclús, exercint-la, hi disfruten. Sí, és ben veritat, 
no cal dir-ho. I aquest fet no passa pas solament en lambit excursionista. El 
trobarem també en aitres entitats, on sempre sol haver-hi el grup d'incondicio-
nals exercint contínuament les tasques més ignorades i sacrificades per tai que 
la cosa rutlli i l'entitat tiri endavant i la vida social no s'esmortueixi. Bé. així 
funciona el mecanisme, pero . . . 

Portar anys i més anys ¡es responsabiltats, si es fa de bon gust i amb ganes, i 
ens consta plenament que a la SEAC es així, no cansa, peró salvant la personal 
opinió deis propis interessats, creiem que en aquests casos hl ha un moment o 
altre en la vida d'aquestes persones que tan sois per honestedat, en el seu sí 
més íntim, forgosament ha de sorgír el dubte de si la seva labor és el tot bona i 
encertada que ells desitgen que sigui. 

Per altra banda, hi ha l'individu alié a l'entitat i fins i tot algún membre o 
soci que vivint en la felic comoditat que forneix /absoluta ignoráncia de la 
problemática social, veu els seus dirigents com a persones desitjoses d'ostentar 
cárrecs i de manar, quan la realitat és totalment una altra. Aixó el dirigent ho 
sap, í aixó l¡ fa mal. 

Com agrairien els dirigents, en assemblees de migradíssima assisténcia, teñir el 
do de convocatoria i poder acréixer e! nombre d'assisients i que d'ells sorg's 
gent amb ganes de treballar i assumir responsabilitals i ells poder, ni que fos tan 
sois per un temos, restar al marge i tot contemplan! amb calma el treball d'anys, 
jutjar-lo fredament des d'una altra perspectiva i -per qué no? - preparar-se per 
a futuras noves singladuras com a dirigents. 

La tasca que porta a terme /equip que forma /actual junta directiva, no 
mereíx per pan nostra aitra cosa més que agrai'ment i elogis i si ells teñen ganes 
de continuar al davant de la Secció fent el seu bon treball, endavant i ánim! 
que el nostra recolzament no els ha de mancar. 

t Pensem, pero, que seria bo que aprofitant aquest 30é. aniversari que 
s'apropa, de fer quelcom més que parlar-ne i evitar sobretot el perill de caure 
en una mena d'autocomplaenga eixorca. Es hora, cree, que aquests tills deis qué 



pariávern al principi i tots els socis que de debó s'estimen la SEAC. de 
posar-nos tots en estret contacte amb la junta i donar-los el nostre més ferm 
suport i ajut. I donar lo amb fets reais i palpables, oferint col.laborado en totes 
les tasques de responsabllitat i sacrifici ¡ sense esperar-ne mai honors ni afalacs. 
discretament, tal com ells fan, en una paraula. Seria una manera com una altra 
de consolidar la nostra entitat i anar-li esbrossant el camí del seu futur, 
d'aquest futur que tots voldríem sólid i ferm, dedicar amb més braó que mai al 
servei deis castellarencs d'ara i de derná i del nostre excursionisme cátala. 

Josep Sors 

E l caminar de la S.E.A.C. 
ACTIVITATS DEL MES D'ABRIL 

Dia 1 
ESCALADES AL SOT DEL BAC; la ger

mana petita, ta germana gran i Roca Plana, 
foren escalades per la cordada Joaquim Cas
tany i Jaume Sors; llástima que el mal temps 
els obliga a retirar-se a mitja ascensió de 
I'Aguila del Salt, perqué sinó. amb l'embran-
zida... 

INTENTS D'ASCENSIO A LA PICA 
D'ESTATS. COMAPEDROSA i PORTS BE-
SEIT que tingueren d'abandonar-se degut a 
les males condicions climátiques, que aquest 
any, com la majoria d'anys, ta per a Setmana 
Santa. 

Dia 10 
TRAVESSADA INFANTIL CASTELLAR-

SANT LLOREN?: SAVALL, amb l'assistén-
cia de 44 infants i 21 acompanyants. El bon 
temps i la bona disposició de /escola de les 
Dominiques fa possible aquesta gran asststén-
cia a les excursions. Com és natural, per a 
baixar de Sant Llorenp a Castellar, es tingué 
d'emprar una Vallesana especial. 

MATINAL PER ESBROSSAR EL CAMI 
DE LA FONT DEL LLOR A COLL GA-
VATX. Seguint amb la bona tónica d'aquest 

grup format per /Alfons Gisbert, Joan 
Muntada, J . Sabater, M. Montllor, A. Alca
raz, J . Clapés i M. Estapé, han dut a terme la 
neteja d'un nou camí, tapat feia temps per 
les bardisses. Des d'aquest petit racó i en 
nom de tots els excursionistes, els hi diem 
GRACIES. 

MATINAL A LES FOGUEROSES, duta a 
terme peí Jaume Torrens i M. Parara. 

INTENT DE CONNEXIO DE LA CANAL 
DE L'ESCALETA-CANAL DE LA TANCA. 
Els escaladors J . Castany i Jaume Sors, es 
van mirar el terreny per tal de posar unes 
clavillos a la paret que barra el pas a aqüestes 
dues canals. De moment, segons la seva 
opinió, ho veuen bastant difícil, peró no 
impossible; esperem que algún dia aquest 
beltíssim camí continuí fins a les dues canals. 

V CONCURS DE CINEMA AMATEUR: 
El jurat format per Josep Fernández, 

Antoni Perich i Alfons Gisbert, acordaren 
d'establir la següent classificació: 

Tema d'argumenz: 1er. Josep Ma Calaf. 
2on. Angel Pastor. 

Tema reportatge: 1er. Ramón Mas, 2on. 
A. Pastor i accéssit Diez Mas. 

BUTLLETI INFORMATIU MENSUAL DE LA SECCIO EXCURSIONISTA 
DE L'ATENEU CASTELLARENC - Cárter Colom - Tel. 714 54 82 

CASTELLAR DEL VALLES 
DipOsti Letal: B 16.009:67 lmp. barracan la. cop. • Soledat, 5 1 , bia • S A B A D E L L 



Dia 17 
EXCURSIO VILADRAU-MATAGALLS: 

Tal com estava programat, es dugué a terme 
aquesta excursió per les terres del Montseny, 
a carree deis nostres excursionistes: J . Salva
dor, Dolors Ustrell, F. Carbonés, J. Altarriba, 
T.Ma Datsira, M. Parera, Alina Antonell i 
Montse Casajoana. 

DIAPOSITIVES: ELS NOSTRES RIUS, a 
carree de M. Cervera, de la Fundactó Roca i 
Galés. Un estudi de la diversitat d'aspcctes 
deis rius deis Pai'sos Catalans, fet amb gran 
cura de fotografíes i de text. Un muntatge 
deis més bonics que hem vist. 

Dia 24 
MATINAL INFANTIL A TOGORES. As-

sisténcia de 31 infants i els tres vocals. Bon 
dia i éxit de panicipacíó altra volta. 

EXCURSIO AL MONTGROS DE MONT
SERRAT, sortint de can Massana, Ref ugi V. 

Barbé, Coll de Porc, Coll de les Comes i 
Montgrós; el retorn es va fer per Coll de 
Porc i La Foradada. Els components varen 
ser: L'Emili, en Jaume, el Jordi, la Rosa, la 
Marina I, la Marina II i en Joan Muntada. 

ESCALADA EN SOLITARI AL TURO 
DE LES NOU CABRES. L'ascensió fou feta 
per en Joaquim Castany i per la via Coll. 

MATINAL A LES FOGUEROSES, a car
ree de J. Torrens, M. Parera i J.Ma. Lloret. 

DIAPOSITIVES: ELS NOSTRES BOS-
COS; continuant l'amic Cervera la sessió 
encetada el diumenge passat, avui sobre els 
nostres hoscos, el muntatge fou d'igual cate
goría que /anterior, tancant el cicle de 
diapositives amb la complaenca de tot el 
públic. 

ACTIVITATS 
GRUP INFANTIL 

Dies 4 i 5 - CAMPAMENT A CAN CASAMADA - Sortida a les 4 de la tarda de! dissabte, 
del local de la S.EAC. Arribats al lloc destinat, s'ensenyará a muntar les tendes i 
seguidament instaLlació del campament. Després de sopar i quan comenci a 
fosquejar, es tara el foc de camp (que per raons de segúrela: será amb llums de 
buta) i sobre les 12, lothom a dormir. 

L'endemá a les 10, grar xocolatada per esmorzar; a continuació i fins a l'hora 
de diñar, jocs i curses de lot lipus i per a lots els gustos. 

Després de diñar i fins a mitja tarda, es deixará IMure; ais volts de les 6, 
aixecament del campament i Cant deis Adéus. Arribada a Castellar entre 7 i 8. 

Par a insefipcions: Dimarts i divendres, de 8 da la tarda a 10 de la nit, en el 
local social. D'ets d'inscripció: 50 pessetes. 

Vocals: Aliñe Antonell, Montserrat Casajoana, Joaquim Casajoana i Josep Vi la. 
NOTA: Prepareu acudits, canpons o qualsevo' altre tipus d'activitat per al foc 

de camp. Penseu a portar un got o una tassa per a la xocolata. 

Dia 19 - MATINAL A LA MAQUINA DE TREN - Itinerari: Revolt del Dalmau, El 
Daví, Coll Gavatx i Máquina de Tren. Sortida a les 7'30 del matí, de l'estació 
de gasolina. Retorn a les 2 de la tarca. Hores de marxa: 2'30. Pressupost: 125 
pessetes. Inscripclons a la Tenda de Fotos, fins el dia 17. 

Vocals: Francesc Deu i Lluís Busquets. 

ALTRES ACTIVITATS 

Dia 5 - Assisténcia a la 47 MARXA EXCURSIONISTA DE REGULARITAT DE CATALU
NYA, a carree riel CE. Ripoll, quin itinerari recorrerá la Serra de Sant Amand. El 
lloc de sortida será Ribes de Freser (Pavelló Esportiu) i el d'arribada Ripoll 



(davant del Reial Monestir). El temps efectiu de la marxa se-á de 6 hores i 20 
minuts i el de neutralizacions 3 hores i 14 minuts. La Margaría és de 23.187 
meves. Eis desniveüs són des deis 925 metres de la sortida, ais 1.854 de la cota 
máxima i 691 de /arribada. La sortida del primer grup d'equips, s'efeduará a les 
8 del matí. 

Per a més informació, dirigit-se al Vocal Joan Mentada Caixach. 
Da 18 (dissabte) - A les 5'30 de la tarda: ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS en el 

nostre estatge social, pregant-los-hi la máxima puntualitat i assisréncia. 
Dia 19 - EXCURSIO OE GUALBA A LES ACUDES DEL MONTSENY, amb l'itinerari 

d'anar seguint la Riera de Gualba fins a Sama Fe i des d'ailí a Les Agudes. 
Desnivel/ 1.500 metres. Hora de sónica: 6 del matí. Places lim taces. 

Dies 24, 25 i 26 - XXV RALLYE D'ALTA MUNTANYA, nrganitzat molt encertadament 
peí Centre Excursionista de Catalunya, ja que será en commemoració del Centari 
de /ascensió de Mossén Cinto Verdaguer a la Pica d'Estats. L'itinerari seguirá 
-més o menys- el camí efectuat per Mossén Cinto en aquellos jornades, i sea el 
següent: Sortida de Pon de Rat, passant per la Pica, els estanys de Sotllo, P!a ce 
Boei, BaiBU, Forcals, Comapedrosa i finalmeni Arinsal. 

Un deis actes de la commemoració del Centenari, será la col.locació d'una placa 
al NO. de la Pica i una altra al Coll d'Arinsal. 

Vocal: Baldomer Parera 

F A B R I C A C I Ó DE MATERIAL S A 6 A D E i l 

PER A ESCALADA I ALPINISME 

Francesc Layret. 37 Tel. 714 57 45 
C A S T E L L A R DEL V A L L É S 

InstaLlacioni i luministrei gas propano 

Concessionari Oficial de Butano, S. A. 

K K V M , \ ( L A R A 
venda R E N A U L T 

Reparación* I scondicronament 
de Iota elasse de V E H I C L E S . 

Venda de cubertes 
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Quan'es va 
de compres, 
cal anar segur i cómode 
4 quan es ven, també-

Talons Garantits 
fins 10.000 Ptes., 
de BANC D E S A B A D E L L 
Prestigi per a qui compra. 
Tranquil,litat per a qui ven. 

Una manera de fer més bones 
les relacions entre els Clients 
i els Comerciants 

BANC DE SABADELL 
¡ els seus Talons Garantits 


