


AGRAIMENT 
Un camí de muntanya, una bona colla d'intants i la Ma Carme i el Goncal. 

Aquesta és la imatge que em ve primer a la memoria a l'hora de recordar quan 
vaig comentar a sortir amb els de la SEAC. Matinals peí Puig de la Creu i per la 
Mola. I. sobrétot, recordó la tradicional i popular excursió a Taplec de Sant 
Scbastiá de Montmajor, on molts castell arenes, grans i pet¡:s, ens trobárem i 
convivíern tantes hores al dia. L'esmorzar el féiem tots plegats a la Soleia, al 
voltant d'unes grans fogueras que ens feien oblidar el glac trepitjat tantes 
vegades al Torrent Mal. I mentre esperávem que tota la colla acabes 
d'esmorzar, la Ma Carme, amb la seva senzillesa i acolliment habituáis, ens 
ensenyava canqons que els més grans corajaven i que servíen sempre a totes les 
excursions d'acompanyament i animació, i de fer més viu el sentit de grup. 

Des de llavors han passat molts dies. I durant aquest temps m'he apropat més 
a la natura, gaudint tant del petit viarany que travessa el bosc ombrívol com de 
la panorámica que es veu des d'un cim; he conegut i estimat més Catalunya; els 
meus coneixements culturáis s'han enriquit; anant d'excursió he viscut el 
companyonisme i he fet nous amics; he contemplat Margues estones abstraía 
bonics paisatges; he sabut de l'esforc per aconseguir superacions personáis; he 
rigut amb tota la Colla quan s'ha fet gresca; he"saborejat el silenci d'un racó 
solitari de muntanya. He viscut, en .fi, aquest món tan complerf de 
Texcursionisme catalá. 

Món on, com deia, vaig entrar de la má d'alguns membres de la SEAC, la 
nostra entitat que va comenqar ara fa trenta anys. Trenta anys que ens parlen 
del treball de moltes persones que des de diferan:s aspectes, en més o menys 
continuí'tat, amb més o menys dedicado, han fet possible que tantes persones 
poguessin accedir a Texcursionisme entés d'aquesta manera. No és fácil tirar 
endavant una entitat i per tant. és molt d'agrair qualsevol esforq per tal 
d'aconseguir-ho. 

El meu sincer agrai'ment, dones, a ells, en aquests dies de celebrado, i que el 
seu exemple ens esperoni a tots a fer la nostra aportado personal a aquest 
treball comú. 

Teresa Maria 
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ELS 30 ANYS 
Sembla que era ahir. Oirá algún deis nostres socis fundadors. Com diantre ha 

passat el temps, ens dirá un altre. I són veritat les dues coses, amics. Trenta 
anys seguits ja són una bona cursa en la vida d'una entitat. Com a poblé, tenim 
d'alegrar-nos-en, dones son ja una altra agrupado castellarenca que assoleix amb 
plenitud aquest esglaó, contribuint a desfer aquella mena de malefici que deia 
que al nostre poblé les coses no duren gaire. Hem durat, i ara ens disposem, 
joiosos, a commemorar un xic Tefemérides. Diríem, en Targol deis escaladora, 
que iniciem el Maro o tirada número trenta, en la feixuga, peró, a voltes, 
engrescadora i atractiva escalada que anem fent, cada dia, entre tots. 

Al llarg d'aquest trenté aniversari de la S.E.A.C. es pensa ter un esforg per a 
portar a cap alguna activitat més de les que ja venim tent normalment. 
Comenca re m amb el Sopar de Germanor, que enguany esperem que tingui 
quelcom d'extraordinari, amb el lliurament d'una placa commemorativa a tots 
els socis que porten 25 anys. o més, associats a la Secció. Creiem que és una 
cosa totalment merescuda i un públic reconeixement a la seva fidelitat i 
confianqa. Sense aauestes dues coses, no hauria estat pas possible arribar al lloc 
on som avui. 

Altres realitats serán Thabilitació d'una nova secretaria i Uoc de juntes, que 
permetrá dedicar exclusivament l'espai de la biblioteca a la seva servitud 
específica, sense interferéncies. Cosa molt interessant, donat el seu constant 
augment. L'antiga secretaria passará a ésser la seu del Grup de Fotograba, 
compartida amb el Butlletí, que ara ja hi té la máquina de fer les adreces. Tot 
aixó ajudará a millorar el funcionamem i a poder teñir Tarxiu i fons del 
Butlletí ben ordenat i de fácil abast. 

També pensem endegar un bon laboratori fotografíe, per si hi ha algún 
associat que tingui de fer-ne ús. encara que veiem, per l'experiéncia deis últims 
anys, que té una activitat ben minsa. 

Peí que toca al material, ja fa un temps que funciona ben guardat i ben 
portat. Creiem que hem fet un bon pas endavant en aquest apartat. 

Per a portar a capalgunes d'aquestes installacions, hem comptat últimament 
amb la donació de varis mobles usats. de s que pensem treure'n un bon servei i 
profit. Restem molt agrai'ts ais donants. 

Destinat a la Biblioteca, hem adquirít recentment un altre moble-prestatgeria, 
per millorar l'encabiment deis llibres. 

Fins aquí el referent a equipaments i installacions. Peí que toca a les 
activitats, no hi ha res decidit en quant a coses extraordináries, llevat del sopar 
i el lliurament de plaques, ja esmeniat abans. S'ha parlat d'alguna exposició de 
fotografíes histórico-retrospectives, peró encara está per a definir. 

S ; ens h¡ animem i ens hi posem tots olegats. es pot endegar aixó i altres 
coses, diguem-ne, extraordináries o commemorattves. Tot dependrá sol amen t de 
la nostra entrega ¡ empenta per a idear-Ies i portar-Ies a cap. Esperem que. amb 
encert, podrem reaü:zar-ne algunes. 



Potser, o millor sense potser, caldria potenciar les activitats a muntanya, que 
si bé peí que fa a Testiu passat, no podem pas queixar-nos-en, no són tot 
Tufanoses que tindrien d'ésser, si tenim en compte e' nostre potencial teóric en 
quant al nombre de persones cue formen la Secció Excursionista. 

S'haurien de fer més i més bones activitsts a muntanya. d'estiu i d'hivern; 
mitjans i ocasions sembia cue n'hi hagin prou, potser manca un xic més 
d'afecció o d'empenta. A veure si aprofitant aquesta "parada i trago" deis 30 
anys, serveix per a reviscolar-nos i fer quelcom en aquest sentit. 

Ara, a Tentrada d'aquest 30é. aniversari, disposem-nos a celebrar-ho ben 
joiosament, tot recordant-nos deis que ens han precedit i deis companys 
absents, que un dia, treballaren colze a colze, per al millor desenvolupament de 
la nostra estimada entitat. Amb el seu record ben present, diguem tots: Visca 
els primers 30 anys de la S.E.A.C! 

H O M E N A T G E 
Corre l'any 1953. Fou T11 d'a-

gost. Dos mes os i escaig, després 
d'haver-se vist inaugurada la restaura
do de TAteneu Castellarenc, es con
voca una reunió per a tractar del 
pcssible naixement d'una Secció Ex
cursionista d'aquest Ateneu. Un mes 
després, el 15 de setembre, dimarts, 
una nova trobada estableix ja, la 
Junta Directiva. Els seus capdavan-
ters: Simeó Caba, Joaquim Casajoa
na, Enric Cornelias i Ramón Serra, 
preparen il.lusionadament els actes 
inauguráis peí 15 de novembre. Amb 
aquest bagatge, amb esperanza i uns 
pocs incondicionals al seu entorn. 
comengará la ruta de la novel la S.E. 
A.C. D'aixó, han passat, avui. trenta 
anys. 

I durant aquest temps han quedat 
enrera dies de tot tipus, han esdevin-
gut encerts i marrades, alegries i 
algún que altre desencís, peró per 
damunt de tot, ha eixit sempre una 
fita que ha encaminat les passes: Ser 
fidels ais postuláis de Texcursionisme 
catalá. En quina mesura s'haurá acon-
seguit? Pot ser més o menys discuti

ble, pero que un gran percentatge de 
la tasca esmergada ha anat adregada 
vers aquest cam í, és ¡ndubtable. 

No vull pas fer esment, ni aquest 
és el lloc més adequat, de totes les 
real itzacions aconseguides durant 
aquest ja dilatat periple. Totes juntes, 
forneixen el nodrit recull de la histo
ria de la Secció i són, al meu 
entendre, el seu més valuós patri mo
ni. Tampoc esmentaré el noms deis 
que les han fet possible. Tots sabem 
el reconeixement que el conjunt de 
I'Entitat els hi és deutora per la seva 
aportado d'esforg, treball i sacrifici. 

I tot aixó s'ha anat mantenint, 
amb els seus normáis alts í baixos, 
durant aquests anys. dedicats íntegra-
ment a fomentar i desenvolupar la 
práctica d'un esport, afieló o vocació, 
—qui s'atreveix a definir-lo? - que 
requereix, peí sol fet de no disputar 
competicions, ni rebre l'escalf de 
masses enfervoritzades per una victo
ria, una major contribució de volun-
tat i esperit de Huí ta. sobretot per 
part deis que porten el pes de la 
direcció del centre. Que certament 



també teñen moments de recompen
ses? Si, peró són d'un altre ti pus. 
molt més intimes, més callades . . . 

A la S.E.A.C. li debem tots ple
gats, aquells bons moments que hom 
ha passat en els seus Campaments. 
Sessions de Diapositives, Cursets d'l-
niciació a TExcursionisme, Marxes 
Infantils, Itineraris de la Natura. 
Grup Juvenil i un llarg, peró que 
molt llarg, etcétera. 

I és que potser, quan hi ha una 
immensa fe en un ideal i quan es 
posa treball i entusiasme al servei 
d'aquest ideal, malgrat les mancances 
de mitjans humans i económics, s'as-
soleixen resultáis extraordinaris. 

Malauradament, de tard en tard, 
més sovint del que tothom voldria, la 
negra ombra de la mort ha fet 
estralls dins deis rengles excursionis
tes. Són les grans abséncies d'aquells 

que havien compartit tantes jornades 
lluminoses i que de sobte, el destí, 
bruscament, trenca. 

Aquesta podría ésser la historia 
senzilla, si voleu d'unes persones que 
s'agruparen un diumenge de novem-
bre per a iniciar una labor. Des de 
llavors, els muntanyencs castellarencs 
petjarien collades. valls i carenera 
d'arreu de Catalunya i de molt més 
enllá. Empero, en el fons del cor deis 
nostres excursionistes, continuará vi-
vint igual que ahir, avui i demá, 
aquella creenga o aquella fe, que 
algú, mig d'amagat i no pas casual-
ment, va comencar a sembrar des 
d'una petita taula de l'Ateneu. 

A tots, dones, per molts anys! 

Jaume Torrens i Calvó 
Castellar, XXX Aniversari SEAC 

El sopar deis 30 anys 
Amb motiu d'acomplir-se enguany el 30 aniversari de la nostra entitat, hi 

haurá un sopar per a celebrar-ho tots plegats, el dissabte, dia 3 de desembre, 
a dos quarts de 10 del vespre, al Mas Pinetó. 

El menú será el següent: Amanida catalana amb embotits. Graellada de 
carn: Conill, costella de be, llom i botifarra amb all-i-olí i guarniment. Per a 
postres, gelat crocant o crema. Vi del Priorat. Café i licor. El preu será de 
1.300 ptes. per persona. 

Per apuntar-se, hi ha temps fins el dia 29 de novembre a la SEAC o 
Major, 41. 

Un cop acabat el sopar, es fará l'obsequi d'una placa ais socis que fa de 
25 a 30 anys que ho són, com agraiment de l'entitat a la seva col. laborad ó. 

El soci guardonat amb la placa i que per motius aliens a la seva voluntat 
no pugui assistir-hi, se li lliurará personalment a domicili. 

Una bona ocasió peí retrobament de tots els que d'una manera o d'una 
altra fem possible que la SEAC continuV endavant, i celebrar amb alegría 
aquests 30 anys dedicáis al món de Texcursionisme catalá al nostre poblé. 

Reservem-nos, dones, aquesta data per a passar la festa junts! 



EN E L CENTENARI DE L'ASCENSIO DE VERDAGUER A L A PICA D'ESTATS (1883 1983) 
El 25 d'agost d'enguany va fer 

cent anys que el nostre polifacétic 
Mossén Cinto ascendí a la Pica d'Es-
tats. Per a commemorar aquesta efe-
méride. Tingué lloc una añada col.lec
tiva a la Pica, a la qual el Presiden! 
de la Generaütat de Catalunya, Jordi 
Pujol, havia anunciat que també hi 
prendria part, cosa que va despertar 
la natural expectació tant dintre 
l'ambient comarcal i polílic com din
tre l'ambient excursionista catalá. 

La meva dona i ¡o portávem 15 
dies voltant peí Pirineu i ens va 
semblar que, com a cloenda de les 
nostres vacances, quedaría bé (er la 
Pica per enésima vegada. Per aixó, la 
matinada del 23 d'agost proppassai, 
ens trobá ¡nstal.lant la tenda al mag-
nffic prat del Pía de la Selva, al cor 
de la Valí Forrera. Tot just acabada 
de parar, va com copar a ploure de 
gust i no minvá ni de día ni de nit, 
fins l'endemá a mitja tarda.. . Jo 
vaig aprofitar una clariana deis núvols 
per enfilar-me, a cuita-corrents, al 
cim de la pirámide del Monteixo, 
encara que, malauradament, la boira 
de la parí final em privá del paisatge. 
De retorn a ta tenda, ja de capvespre, 
l'Anna em comenté que s'ho havia 
passat de primera contemplant de 
dins la tenda estunt com destilava, 
per la pista que puja d'Areu, la Hurga 
comitiva deis cotxes del President i 
acompanyants, en direcció al campa
ment que havien previst muntar a la 
Socalma de Sotllo, a dues hores de 
camí del final de la carretera, aquella 
mateixa tarda. 

A quarts de 6 de la matinada del 
día 25 comencávem a mourc les 
carnes des del pía de la Molinassa 
-on restaven aparcáis tots els vehi-
cles- cap al refugi de Valí Ferrara, 
amb Tajuda d'una llanterna. Poc més 

amunt del refugi se'ns fa de dia i 
anem guanyant algária xino-xano, 
ajudats per una frasqueta molt opor
tuna. El dia. cosa increíble, es pre
senta dar i net, sense ni un núvol! 
A les 7.30 passem peí campament 
"oficial" i. davant nostre. veiem a 
poca distáncia una Marga filera de 
persones que es dírigeix camí amunt. 
No tardem en atrapar els ressaguers i 
quan hem deixat enrera els estanys 
de Sotllo, fem una curta pausa que 
aprofitem per canviar salutacions 
amb el propi President i la seva 
muller, així com amb d'altres cone-
guts nostres, els quals s'havien aturat 
a descansar un xic. 

Continuem tartera amunt fins a 
treure el ñas peí port de Sotllo. Al 
cantó occitá encara s'hi veu forga 
neu. ben al contrari del nostre. Sense 
reposar, ens enganxem a la cresta tot 
seguit, peró ens cal anar a poc a poc. 
perqué tenim gent al davant i cal 
estar amatent a les caigudes de pe
drés. Darrcra nostre també va pujant 
personal sense interrupció: és una 
auténtica processó! Així, a tall de 
rajoler, vam calcular que hi havia 
unes 200 persones embolicades en 
Tascensió. Més tard, vam saber que 
les edats extremes deis participants 
anaven deis 11 ais 74 anys . . . En 
alguns punts del trajéete fem petites 
dreceres, a fi d'evitar-nos diversos 
"embussos" de grimpadors poc bre-
gats. El sol ens toca de pie per 
primera vegada, avui, quan arribem a 
la cota 3.125, on una placa indica 
que ha estat batejada com a Punta 
Verdagucr, tota vegada que fins ara 
no tenia nom. 

I amb poca estona més som al 
puní culminan! de la Pica d'Estats, a 
3.143 metres. El rellotge marca les 
11,30 en punt; per tant. en 5 hores 

exactes hem guanyat el cim. parades 
incloses. cosa que está forga bé, 
atesos la Margada de la marxa i el 
desnivell superat. al voltant deis 
1.500 metres. Aprofitem que encara 
som pocs, aquí dalt, per a fer un bon 
esmorzar i unes fotos del paisatge, 
realment superb. Al cap d'una estona 
arriba Marta Ferrusola, molt anima
da, i uns 20 minuts més tard el seu 
marit. Una veu crida: Visca el Sr. 
President! , peró Jordi Pujol ho refu-
sa amb un gest de la má. i replica: 
Hauríem de dir Visca la Presidenta! , 
perqué ha arribat abans que jo . . . 

Ara, t'esquenall rocós —estret i 
allargassat- es comenga a atapeir i 
resulta insuficient per encabír-nos-hi 
tots. I a la festa s'hi afegeix un hoste 
no invita!: la boira que puja de les 
val ls occítañes i cobreix la carena 
fronterera i que no permet de gaudir 
de la fantástica panorámica. Malgrat 
aixó, no bufa vent i una temperatura 
suau, agradable, fa que la festa es 
desenrotlli perfectament com estava 
previst: signatures al llibre-registre. 
fotografíes a dojo deis personatges 
—ja que no del paisatge-, missa 
concelebrada, parlaments propis del 
cas en honor del nostre poeta, canta
da del Virolai i d'EIs Segadora, etc. 
Quan ja s'inicia la davallada, arriben 
els de la TV carregats amb els estris 
de l'ofici. amb la Mengua a- fora, 
completament baldats. Poc es pensa-
ven on s'havien embarca!! 

Quan ens fem paga de marxar, 
decidim continuar per la cresta divi
soria, tota vegada que la boira sembla 
que escampará. Així ho fem i passem 
el petit sifó que ens separa del vértex 
geodésic, situat a 3114 metres. 
Aquest tros té un parell de passos on 
cal p06ar atenció. peró són molt 
curts i sense perill, a més d'oferir 

preses bones i sólides Cominuem 
avall, ara per tarieram desfet. Hem 
deixat definitivament la boira i fa un 
sol espléndid. Pugem sense cap pro
blema al petit Pie Rodó, de 3.004 
metres i saltem a la conca on reposa 
Testany més alt de Catalunya, a 
2.870 m„ i des d'alií per una tañera 
sense entrebanes. anem a trobar de 
nou l'itinerari de pujada, per damunt 
de Testany d'Estats. Precisament el 
diumenge abans havia pujat, més o 
menys per aauest lloc. una colla de 
la SEAC, bo i seguint el recorregut 
que. actualment. hom coneix com a 
Via Gabarro. 

En tornar a ser al campament de 
la Socalma, fem una bona parada, de 
pan xa al sol, amb rentada de peus. 
franjada i beguda, etc. Curiosament, 
a Taltra banda de la valí, davant 
mateix nostre, el Monteixo i el Norís 
s'han cobert de blanc com a resultat 
d'una sobtada calamarsada. Una hora 
després d'haver arribat nosaltres al 
campament, comenga a comparéixcr 
la comitiva del President. Evident-
ment, la seva dona li torna a portar 
un bon nombre de minuts d'avantat-
gs Ens fan signar en un registre 
especial per a aquesta diada, i tot 
seguit t¡rem avall a bon pas, car, han 
sor ti t un nuvolois negres que no fan 
gaire bona cara. Efectivament, en ser 
a prop del refugi es posa a ploure i 
ens ve just de ficar-nos dintre el 
cotxe al moment que la cosa s'anima 
de valent. Són les 6 de la tarda. De 
fet, no parará de caure aigua fins a la 
matinada següent. No cal dir-vos, 
dones, que la festa va ser un éxit 
total malgrat que l'acabament fos 
passat per aigua . i una mica de 
xampany! ! 

J . M. Torras i Homet 



E V E R E S T 1953 
El 29 de maig del 1953, el sherpa Tensing i el neozelandés Hillarv. assoliren 

pef primera vegada el cim de ('Everest, allá al llunyá Himalaia. Dos homes de 
dues étnies i de nacions ben dispara, units a una mateixa corda i lluitant amb 
alió que fins-llavors semblava inexpugnable, amb pas lent i respiració fadigosa, 
atui'ts de cansament, tríomfaren. 

En aquests trenta anys transcorreguts des d'aquella data, cent quaranta i 
escaig d'alpinistes d'arreu del món han repetit la gesta, dones així cal qualificar 
el fet de pujar aquella muntanya; algún, inclús, ho ha fet en solitari; alguns 
altres pagaren amb la seva vida el fet d'intentar-ho, com així ho havien pagat 
alguns precursora d'En Tensing i d'Hillary. I pensem que, encertant-ho, en el 
decurs del temps d'altres n'hi haurá que, uns amb son i d'altres deixant-hi la 
vida, continuaran anant-hi pelegrins devots d'un ideal moltes vegades inabastable 
i sempre cruel i turmentador deis seus admiradora. 

Hem arribat a Tal tura de Tescrit on cal preguntar-nos el per qué d'aquesta 
fal lera per aquella muntanya i per a totes les muntanyes en general on els 
perills, fatics i la mort, com a últim i suprem encontré, poden eixir i surten en 
instants de la vida de l'alpinista a mostrar-li aquells horrors que, de quedar-se 
cómodament a casa o jugant al tennis, s'hauria estalviat El practicant d'aquest 
esport — esport! , o potser cuelcom més? - aixó ho sap a bastament i n'és 
plenament conscient de les vicissituds que té d'afrontar i deis perills que ha de 
córrer. Malgrat tot, Talpinisme continua . . . 

Homes i també dones, de totes les nacions i races, continúen sentint l'atrac-
ció deis cims. Un imam, amb forga d'atracció ben misteriosa, atreu a determina-
des persones que, deixant de banda per unes setmanes o mes os familia, amics i 
comoditats, se n'aniran a lligar-se amb una corda a una altra persona de similar 
taranná i així. units, intentar aconseguir un cim. Si la sort somhu, éxit, el 
retorn a casa será felig. Si no somriu, uns dits gelats o mutilats, els recordaran 
per sempre el seu intent, per alguns una esquerda qualsevol d'una muntanya 
será la seva tomba per sempre. I Talpinisme continua. Es que potser són orats, 
aquesta gent? 

Hi ha un llibre d'alpinisme que, si no recordó malament, el seu títol és més o 
menys aquest: "Les conquérants de Tinutile". Un títol que fa pensar. Aconse
guir una cosa inútil i que per lógica, dones, res de profit práctic se'n treurá, per 
qué? 

Per qué?, per qué? El desenvolupament de la humanitat des deis seus inicis 
en Tépoca de les cavernes prehistóriques, no és altra cosa que un enftlall, la 
majoría de vegades d'incontestats per qué i que encara avui, en aquest fi de 
mil.leni ens fan arrugar el front quan per tantíssimes coses hi ha resposta lógica 
i per algunes d'aquesta faisó no en trobem; va una mica contra la nostra supérbia. 
Els homes —tan práctics com avui és moda dir que som! — ves per quins set 



sous ens eicaterinem d'una muntanya, la qual, si ens descuidem o baixem per 
un moment la guárdia, ens hi fará deixar la pell; és il.lógic, no és práctic, no és 
modern. ens ateviríem a dir. I anem, peró, i per qué? 

De per qué ens en sortirien massa. No hi busquem explicació racional o 
mesurable. Em pensó que no en té, com no en té res d'alló que surt del cor de 
Thome amarat de Tesperit de superació de si mateix i que Tha portat del Pol 
Nord al cor del tórrid Sahara i de les profunditats de Toceá, a la conquesta de 
la Lluna, tot conquerint de passada, els cims de la Terra. Tots els que han 
protagonitzat aqüestes gestes ho han fet voluntáriament; portaven i ponen 
encara avui, aqüestes persones, una flama a dins que és inextingible i que en 
Tavenir de noves generadons. portará a la humanitat a petjar altres planetes. 
Tant de bo sigui així! Hillary, Tensing i tants milers com vosaltres, jo us 
saludo; el vostre esforg no fou en va, teniu i tindreu sempre continuadora. 

JO 

T RASPAS 

A conseqüéncia d'una greu malaltia, el passat dia 11 d'octubre ens deixá 
Tamic i consoci Lluís Carrera Bigas. Des d'aquestes ratlles, donem el més 
expressiu condoi ais pares i demés familiars. 

ACTIVITATS 
GRUP INFANTIL 

CURSET D'INICIACIO A L'EXCURSIONISME 

Dies 5 i 6 - CAMPAMENT A CASTELLAR V E L L ; aquí s'ensenyará ais 
cursetistes a parar i desparar tendes. Sortida a les 4 de la tarda de! local 
de la S.E.A.C. Retorn a les 5 de la tarda del dia 6. 

Día 13 - MATINAL A CAN RIERA per a fer práctiques d'orientació. Sortida 
Grup de 7 a 10 anys: a les 9 del matí del local social. Grup de 11 a 

14 anys: a les 8'30 del matí del mateix local. Retorn a les 2 de la tarda. 

Dia 20 - MATINAL per a fer práctiques de grimpada. Grup de 7 a 10 anys: 
L'excursió será per la zona de les Castellasses del DalmaL. Sortida a les 
7'30 del matí, de Testado de gasolina. Retorn a les 2 de la tarda. Grup 
de 11 a 14 anys: L'excursió será peí Puig de la Creu. Sortida a les 8'30 
del matí del local de la S.E.A.C. Retorn ais volts de les 2 de la tarda. 



D.a 27 - MATINAL, on es clonaran unes breus nocions de botánica i geolo
gía: l'excursic s'etectuará seguint un itinerari de la natura que es desenvo-
lupa pe¡s vol tan ts de Castellar. Els dos grups, conjuntament. soniran del 
nostre local a les 8'30 del matí retornaran sobre les 2 de la tarda. 

ALTRES ACTIVITATS 
D«a 13 - Assisténcia a la TROBADA EN MEMORIA DELS EXCURSIONIS

TES MORTS, organitzada com cada any, pe¡ Foment Excursionista de 
Barcelona i que tindrá lloc al Santuari de Santa Bárbara de Pruneres, Oix 
(Alta Garrotxa). Places limitades. 

Vocal: Josep Coll. 

Dia 27 - EXCURSIO A LA SERRA DE BUSA - Itinerari: Sant Pere de 
Graudescales, Sant Llei'r de la Valí d'Ora, Canal d'Orriols i Serra de 
Busa. 

"Busa és realment un cas singular del nostre paisatge. No és própia-
ment una serra, ni un poblé, ni una mola, ni un pía, sinó una mica de 
cada cosa i en conjunt, un deis paratges més bells de Catalunya . . . " . 
(Jordi Mir). Hora de sortida: A les 5'30 del matí. Places limitades. 

Vocal: Baldomer Parera. 

LOTERIA 

Están a la venda els ¡alonar is de la Lotería de Nadal que cada any juga la 
Secció. Enguany és el número 63.653. Que hi hagi sort! 

GRUP FOTOGRAFIO I CINEMA AMATEUR DE LA S.E.A.C. 

Per a les properes lestes nadalenques, s'está preparam la XXX EXPOSICIO 
SOCIAL DE FOTOGRAFIA SALO DE MUNTANYA. EN COLOR. 

El tema será Muntanya, en el sentit més ampli: Paisatge. muntanya mitja i 
alta muntanya. (Edificacions, carreteres i altres elements artificiáis, tindran una 
importáncia secundaria). 

Obres: Máxim de 5. Presentació i mides: Aqüestes serán d'un mínim de 18 
cm. i un máxim de 40 cm. 

Temps de recepció: S'entregaran a la S.E.A.C. o Tenda de Fotos, fins el día 
20 de desembre 



XIII CICLE DE PROJECCIONS I CINEMA 

El proper dia 11, encetem ei XIII Cicle de Projeccions i Cinema, que finalitza-
ra a Vabril vinent. Esperem que els nostres associats i simpatitzants puguin 
gaudir d'unes espléndides audicions, ja que degut a la diversitat deis temes 
que es presentaran, prometen complaure les prioritats més variants. 

Dia 11 - A les 10 de la nit: EL SOROLL DEL BUIT. Escalada en roca: 
Pirineu, Terradets, Montserrat, Alps, Dolomites, diapositives, per 
Santi Marao i Lluís Baciero, de la Unió Excursionista de Sabadell. 

Dia 20 - A les 6'30 de la tarda; MES QUE UNA AFICIO? "Anar a la 
muntanya és per a Thome retrobar-se ell mateix .. .". Audio-visual 
realitzat per membres del Centre Excursionista de Rubí. 

Dia 27 - A les 6'30 de la tarda: XXII I MARXA INFANTIL DE CASTE
LLAR, diapositives ¡ lliurament de premis. 
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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. 
Tranquillitat 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 


