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EXCURSIONISME TANMATEIX 
En aquest període de la história que ens pertoca viure, tan prosaic, en qué 

aparells mecánics i eléctrics de tota mena —cotxes, televisió, telefonía, etc., 
etc.— ens empenyen, adonant-nos-en o inconscientment, a una vida cada vegada 
mes sedentaria, orfe d'exercici de cap mena, antihigiénica al cent per cent, insana 
sense excuses, voldríem ara aquí, amb més voluntat que trapa, fer, per tal de 
contraposar-la a.aquests trets negatius, una petita apología de Texcursionisme. 

I per qué Telogi del nostre esport? Per a vanagloriar-nos-en? Per una espuma 
d'orgull de casta, potser? No, res d'aixó absolutament. No, no, ni pensar-hi; de 
diferents, res. E ls excursionistes som exactament iguals que les altres persones, 
les seves qualitats i detectes són també les nostres. 

L'excursionisme s'adona, peró, perp lex /que la vida moderna fa que Tindividu 
de la nostra societat sigui cada dia un x ic menys persona, amb tot el que el 
mo l persona implica i esdevingui -pa r l em generalitzant— un nombre anónim 
més d'aquesta societat que anomenem de consum, que estimulant-M les seves 
ansies, ben legitimes i naturals sí, de mil lora i superació, li fa creure que amb la 
possessió de molts fótils, será més felip. I el resultat d'aquesta possessió no és 
altra que cada vegada esdevé un ser més apoltrona!, sense esma d'anar a peu 
d'un cap de poblé a l'altre i a ciutat especialment, li cau el món a sobre quan 
un d :a no funciona el metro o Tautobús. E l desencfs í la f rustrado són a tocar 
la porta. A partir d'aquest moment, anorreat Tesperit esportiu amb qué cal 
enfrontar quotidianament la vida per a poder arribar el vespre a casa 
mitjanament equilibrat, ais seus ulls, la societat que Tenvolta poca cosa fará, ja 
que li sembli bé. E l dia que se li espatlla el cotxe se sent perdut i desorientad 

Anem amb el qué hem dit, contra el progrés i la mil lora del nivell de vida? 
No, de cap manera. Excursionisme i progrés no són pas antagónics. Peró sí 
creiem que Texcursionisme entén el progrés com un fet que ha de servir per a 
millorar la condició humana i no pas per a degradar-la com succeeix sovint. 
TotS' sabem que avui dia la majoria de quitxal la no camina ni un quart d'hora 
diar¡._Siguem sincers i diem-nos seriosament si creiem que practicant ja de 
menuts, edat en qué s'adquireixen hábits, la imrnobilitat, els fem gaire favor. 
Aquests menuts d'ara. acostumats així, quan siguin adults, si un dia per un 
motiu quaisevol. han de caminar de debo, mancats de preparació física i 
mental, les han de passar molt tibades, segur. Seria utópic voler-los exigir fer 
una cosa per a la qual no estaran preparáis mentalment. Serán persones que la 
majoria d'elles com a conseqüéncia de la seva feblesa corporal, la seva capacita! 
anímica de resposta davant l'esforq será gairebé nul.la. Aixó si som conscients, 
no ho hem pas d'admetre de cap manera. Un sa excursionisme ens pot ajudar a 
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ter homes plenament coneixedors del que ei seu eos pot donar de si. 
(.'excursionisme no pretén ter atletes, intenta donar a entendre a les persones 
que usar el seu eos com a vehicle idoni per endinsar-se en la natura, és una 
manera molt encertada i natural de mantenir Tequilibri físic i ádhuc el mental. 

Teñir el eos en bona forma física és important. I tenir-hi aquesta part de la 
persona que en diem esperit. segurament que ho és més. D'aixó no n'hem paria! 
i és aue quasi no ens hi atrevim. Es una qüestió molt delicada! Entendre o 
intentar fer-ho que anar a posar-nos en contacte amb els arbres. muntanyes. 
torrents i afraus i amb senzillesa descobrir de mica en mica la grandiositat que 
hi ha amagada en una simple flor de farigola, la portentosa forqa de vida que 
porta sota ses ales una petita marieta; aquell silenci, meravellós silenci, oue 
només dalt d'un c im copsarem. és apuntar-se sens dubte a les files deis humils i 
sentint-se petit, aprendre a estimar i respectar aquesta natura que ens envolta i 
que, malgrat el nostre absurd orgull, hem de reconéixer que és el nostre, i úmc. 
element que amb la seva vida facil ita la nostra, ja que en formem part, car, sers 
humans i plantes, mal cue ens pesi, som branques que, encara que ens cost 
entendre-ho, procedim d'una mateixa soca i per tant, ens complememem. 

Natura i persona, dues paraules i una sola cosa. Ensenyem ais infants a 
estimar-la i a fer-ho amb el cor net. Segurament oue farem més bons cíutadans 
L'aprenentatge ben segur que costará; haurcm d'esmerpar-hi molt tac te i finor 
d'esperit, dones arribar a resultats efectius a través del que representa i és 
Tesforq físic de trescar per les nostres contrades sense estímuls d'ordre material 
és un difícil equilibri de consecució laboriosa. Val la pena, peró! E ls 
excursionistes estimen e! seu entorn, el seu país, del qual en són més que 
súbdits, se'n senten ciutadans de pie dret. car són capapos de treballar de f e m 
per enaltir-lo i millorar-lo sense demanar res a canvi. 

Fem excursionisme i ensenyem-io, será un temps ben esmercat! Una eixida 
de sol, des del c im d'una muntanya. será sempre molt més bonica que vista en 
la pantalla de la televisió. ni que sigui de color! _ _ 

P E L MONTSENY 
A dalt un cim, normalment, s'hi pot pujar per diferents camins. Peró són 

tantes les vegades que ho fem per la ruta dita normal, que a voltes sembla que 
ens oblidem que n'hi ha d'altres que poden ser tant o més interessants que 
aquella. Tenint en compte aixó, a ' 'hora de preparar una excursió a Les Agudes. 
el vocal ha buscat un camí que no hi hagués tirada a ter-lo servir, i per aquest 
motiu ha escollit el que va de Gualba a Santa Fe. 

Sort im de Castellar vers el Montseny, a les 7 del matí, amb núvols cobrint el 
cel. Plourá? Ho ha fet tants i tanis caps de setmana aquest any! Peró malgrat 
el dubte, val la pena provar sort. Un cop a Gualba. veiem una pista que va cap 
a la direcció que volem i la seguim fins que s'acaba. Es 1/4 de 9 quan 
comencem la caminada. Allá, a pocs metres, tenim ta primera gran sorpresa de¡ 
dia: En un revolt de! camí se'ns apareix. dissimulat en el paisatge, un gran 
portal obert a la roca. No podem resistir la curiositat i ens hi acostem. Es com 
una immensa cova, amb uns quants piiars massissos, que aguanten el sostre. L a 
imaginado es dispara: será la boca d'un nou túnel?; una de les grutes descríes 



per Ju l i Vernej; un super-aparcament camuflat?; el Pare Güell de Tedat 
prehistórica?; una mina? Alguns entren endins: "Ven iu; fins i tot hi ha un llac 
i una barqueta! ". No tant enllá, rera una de les pilastras gegantines, una gran 
máquina resta immóbil. E l nostre tamany, en proporció a les algades d'aquí, és 
insignificant. A l'hora de treure'n conclusions, només se'ns acut una de lógica: 
deu ser la pedrera que assenyala el mapa. Peró acostumats a veure-les a cel 
obert, fent malbé el paisatge, no ens en sabem avenir, Deixem aquell l loc amb 
recanoa i marxem amb tema de conversa per una bona estona. 

Caminem ara per un viarany molt ben tragat que va enfilant-se. Esponeroses 
falgueres a banda, gairebé ens cobreixen. Són altíssimes i ens passen ran de 
bragos i ran de cara, com volent-nos mostrar orgulloses, el bell dibuix de les 
seves fulles i el seu color verd intens. L a vegetado no deixa passar prácticament 
el sol. Allá a prop hi passa el riu i ens fa arribar l'alegre so del saltironar de 
i'aigua que fa encara més agradable, sí cap, aquest lloc. 

Trobem un safareíg abandonat. unes masies, les ruñes d'un polvorí, peró 
aquests són els únics senyals del pas de l'home, ja que ara només nosaltres 
gaudim d'aquest paratge. 

Enllá, agafem un camí ampie que faci l i ta les converses en grup, interessants a 
moments i en altresdivertides.Segutm paral.lelament el riu i de tant en tant ens 
parem a contemplar algún salt d'aigua. Mirant endavant i amunt, els boscs de 
faigs i d'alzines sureras ens ofereixen una bonica combinado de tons de verd. E l 
camí va revoltant una vegada rara Taltra. pujant no tan fortament i com fins 
ara, peró si seguit, sense replans. 

Quan ja l'esforg ens fa somniar una parada per a reposar, beure i menjar, 
veiem davant nostre el Hac de Santa Fe. Després que hem passat gairebé tota 
l'estona coberts per la ubérrima vegetado, ara ve de gust veure obrir-se l'horttzó 
amb aquesta ampia superficie plana de! llac. 

No ens parem fins a Santa Fe, on esmorzem i parlem d'aquest camí que 
acabem de conéixer i del que agafarem per arribar a Les Agudes. Hi podríem 
anar .des d'aquí, peró al final triem una altra ruta. Amb el cotxe es trasllada 
tota la colla fins Puig Dou i des d'allí emprenem tots ta pujada a Les Agudes 
pels Cástellets. Careneguem acuestes crestes de roques amuntegades que fan el 
pas variat i admirem les arrels que penetren per les fissures més ¡nversemblants 
de les roques,fent-nos servei de barana o d'agafador en els moments que queden 
al descobert. Arr ibem a dalt del c im; no és un dia ciar com per a poder copsar 
tota la panorámica que des d'aquí s'albira i per tant, després deganyipar tirem 
peí cantó de la Font del Briangó. Agafem una drecera que ens porta recte avall 
per una " ta r te ra" de fulles mortes, que si bé fa divertít i rápid el descens pels 
menys porucs, també és cert que provoca més d'una relliscada. 

Un cop altra volta ais cotxes, a tres quarts de 4 de la tarda, dinem tots 
plegats ran del camí amb molta gana i molt bon ambient, retornant després cap 
a Castellar. 

L'excursió s'ha acabat, peró de la sortida d'avui en queden les ¡matges de la 
pedrera, suggerint un món de fantasía; del llac amb raconades bucóliques; de les 
altes carenes rocoses; del pendís de fulles humides i per damunt de tot, de la 
bellesa ombrívola i relaxant d'aquest camí exuberant de vegetació suara conegut 
per nosaltres. T e r e s a M a r i a ( 1 9 . 6 . 8 3 ) 



E l c a m i n a r de la S . E . A . C 
Activitats del mes de N O V E M B R E 

Día 26 
ASCENSIÓ AL TRIÓ DEL MIG. del 

Serrat deis Pollegons (Mon«errat). per J.M. 
Torras i amics. 

Activitats del mes de D E S E M B R E 

Dia 2 
DELS DOLOMITES I ALPS JULIANS A 

DUBRONIK.— Diapositives per Josep M. 
Sala, del Centre Excursionista de Catalu
nya. Molt bones imatges de 6x6 d'aquest 
gran excursionista; llástima que l'assisténcia 
fou minsa. 

Dia 3 
SOPAR DEL 30ó. ANIVERSARI DE LA 

S E A C - Tingué lloc al Mas Pinetó, amb un 
total de 121 comensals. Es lliurá una placa 
ais 44 socis que porten de 25 a 30 anys en 
l'entitat. També es lliurá la medalla de la 
SEAC al nostre president Albert Antonell. 

Dia 4 
ASSISTÉNCIA A LA V TROBADA 

GRUP CAVALL BERNAT.- Aquest any tin
gué lloc a la cova de l'Arcada. Un centenar 
d'escaladors i un emotiu parlament del Sr. 
Miquel Coll i Alentom, aixf com una cele
brado amb música de Wagner, són els fets a 
destacar, segons ens informa el nostre re-
presentant, enguany J.M. Torras. 

Dia 8 
EXCURSIÓ PER SANT LLORENQ. Iti

nerari: El Dalmau, La Morella, Casetes del 
Buff, Canal de Tanca, Roca Mur i El Dal
mau, per Jordi Altimira, Ramón Subiranas, 
Jaume Ferrer i Joan Muntada. 

Dia 10 
ASCENSIO A LA CASTELLASSA DE 

CAN TORRAS, per la via normal, a carree 
de J.M. Torras i L. Serré. 

Dia 11 
PORTADA DEL XVIII PESSEBRE A 

LA CASTELLASSA DE CAN TORRAS. 
Uns 120 excursionistes anaren al peu de la 
Castellassa on 6 grimpudors pujaren el Pes
sebre fins dalt del cim. 

Dia 17 
COM FER UN PESSEBRE POPULAR, 

amb explicación» i práctica, a cárrec del 
nostre excursionista i pessebrista Joan Mun
tada. 

Dia 18 
ASCENSIÓ A LA MIRANDA DELS 

ECOS I MONTGRÓS (Montserrat) - Canal 
del Llum, Coll de Migdia, Canal deis Micos, 
Mirador deis Ecos, Montgrós, Font de la 
Cadireta i Canal del Llum, per Josep M. 
Torras, Joaquim Salvador, Dolors Ustrell, 
Joan Sabater, Miquel Montllor, Teresa M. 
Datsira, B. Parera, Joan M.Lloret, Jordi Cla
pers, Lluís Clapers, Albert Antonell, Pere 
Simón i Josep Pons. 

EXCURSIÓ INFANTIL A BUSCAR 
MOLSA. Catorze menuts varen omplir els 
cistells per a fer llura pessebres. 

Die 19 
EXCURSIÓ PER SANT LLORENQ - L i 

Mata, Els Obits, La Mola. Sant Feliu del 
Racó, per Ricard i Francesc Altarriba i For
ran Jordá. 

Dia 24 
INAUGURACIÓ XXX CONCURS DE 

FOTOGRAFIA DE MUNTANYA - Resul
taren guanyadors B. Parera, Pere Simón, 
Albert Antonell, Josep Sors i Josep Ro
dríguez. 

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ "JOCS I 
JOGUINES D'ABANS" - Una exposició 
que va remoure records d'infáncia i d'altres 
époques. 

MISSA DEL GALL A LA MOLA -
També hi hagué preséncia d'algun membre 
de la SEAC enmig de la gran concurrencia 
d'excursionistes que hi assistl. 

Dia 25 
ESCALADA A LA CASTELLASSA DE 

CAN TORRAS - Fer Josep M. Torras. Jau
me Sors i Joaquim Castany. 



ACTIVITATS 
GRUP INFANTIL 

Dia 12 - Grup d'11 a 14 anys: EXCURSIÓ A CAN CASAMADA. Itinerari: Castellar. 
Cementíri, Carena de la Serra, Can Casamada, Pont de Culubrers i Castellar. 
Sortida a 2/4 de 9 del matf, del local de ta S.E.A.C. Retorn a 2/4 de 2 de la 
tarda. 

Vocals: Toni Alcaraz, Tomás Mañosa i Ramón Vila. 
Grup de 7 a 10 anys: EXCURSIÓ A GUANTA. Itinerari; Castellar. Can Padró, 
Can Montllor i Guanta. Sortida a 2/4 de 9 del matf, del nostre estatge social i 
retorn ais volts de les 2 de la tarda. 

Vocals: Francesc Deu, Jaume Font i Josep Sors. 
Dia 26 - Grup d'11 a 14 anys: EXCURSIÓ A LA COVA SIMANYA I MONTCAU, Sortida 

a 2/4 de 8 del matí, de l'estació de gasolina. Retorn a les 2 de la tarda. 
Pressupost: 150 pessetes. 

Vocals; Joaquim Salvador i Baldomer Parera. 
Nota: Recordeu-vos de portar pila. 

Grup de 7 a 10 anys: EXCURSIÓ A LA MÁQUINA DE TREN. Sortida a 2/4 de 
8 del matí, de l'estació de gasolina. Retorn a les 2 de la tarda. Pressupost: 150 
pessetes. 

Vocals: Lluís Busquéis i Teresa M? Datsira. 

A LTRES ACTIVITATS 
Dies 4 i 5 - EXCURSIÓ AL TAGA DE RIBES, cstant programada Tascensió des de 

Bruguera. Sortida a les 4 de la tarda del dissabte del nostre local social i retorn el 
diumenge, cap al capvesprc. Desplapament en cotxes particulars. Places limitades. 

Vocals: Enric Zorrilla i Francesc Carbones. 
Dia 12 - ,EXCURSIÓ AL CIM DE ROCA CORBATERA (Montsant) i TOSSAL DE LA 

BALTASANA (Prades). Els ¡tineraris serán els següents: De la població d'Albarca, 
pujada peí grau de la Mare de Déu del Montsant, fins a Roca Corbatera (cim més 
alt de la serralada i comarca Priorat) i retorn peí mateix lloc, agafar el cotxe i 
anar fins a la vei'na població de Prades, per a pujar tot seguit, també, al cim més 
alt de la serralada i de les comarques de Conca de Barbera i Baix Camp, el Tossal 
de la Baltasana. E l desnivell total només és de 550 metres, pero tenim una visió 
d'aquesles comarques ¡mmillorable. Si tinguéssím temps, podríem visitar, turísti-
cament, el Monestir de Poblet o la vila de Montblanc. Hora de sortida: 2/4 de 6 
del matí. Places limitades. 

Vocal: Baldomer Parera. 
Dies 25 i 26 - ASSISTÉNCIA I COL.LABORACIÓ a uns cxercicts táctics i de práctiques, 

amb acampada, organiTzats per la Creu Roja — Assemblea de Sabadell, ais boscs 
de Can Moragues. 

CICLE DE SORTIDES PELS SANTUARIS D'UTILITAT EXCURSIONISTA 
DE CATALUNYA 

Dia 5 - (IV) Matinal - VISITA AL SANTUARl PRIORAT DEL TALLAT (Urgell), entre 
els termes de Rocallaura i Montblanquet. 

Dia 19 - (V) Matinal - VISITA A MARE DE DÉu D'ARGIMON (La Selva). Carretera des 
de Riudarenes a L'Esparra i pista de 2 quílómetres fins a Can Pere Llarg. 30 
minuts a peu fins el Santuari. 

Dia 26 - (VI) Matinal - VISITA A MARE DE DÉU DE PUIGGRACIÓS IVallés). 



XIII CICLE DE PROJECCIOIMS I CINEMA 
Dia 5 — A 2/4 de 7 de la tarta: IX CONCURS SOCIAL DE DIAPOSIT IVES. Temes 

Muntanya i Lliure. 
Dia 10 - En el nostre local i a les 10 de la nit, es projectará el V IDEO D E L SOPAR DE 

GERMANOR d'enguany, celebrat el proppassat dia 3 de desembre, al Mas Pinetó. 
D¡a 12 - A 2/4 de 7 de la tarta: Y U K O N , 4.400 km., diapositives. A través del país de 

Tor, del fred, deis óssos i de les grans mutanyes, per Joaquim Monturiol, 
professor de'Geologia de la Universitat de Barcelona. 

Dia 19 - A 2/4 de 7 de la tarda: LA COVA D E L S E R R A T D E L VENT , diapositives, pol 
Grup d'lnvestigacions i Exploracions Subterránies. 

Dia 26 — A 2/4 de 7 de la tarda: GASHERBRUM-I I (8.035 m.) " L a Muntanya de la 
Llum". Expedició Catalana Karakorum-80. Pel.lfcula realitzada peí malaurat al
pinista Enric Font i Lloret. 

EXPOSICIO RETROSPECTIVA "S.E.A.C. 30 ANYS" 
Ja sabem la data aproximada de Texposició retrospectiva " S . E . A . C . 30 ANYS" . Esfará al 

mes d'octubre. Tots esteu convida» a participar-hi. Els Grups Juvenils I i I I , han quedat en 
trobar-se el próxim divendres, dia 17, per a fer una selecció de les fotografíes o diapositives 
més representatives. Animeu-vos i cerqueu vosaltres també, tot alió que ens pugui ajudar a 
reconstruir el que s'ha fet envers Texcursionisme durant aquests 30 anys. . 
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Quan'es va 
de compres. 
cal anar segur i cómode 
-Í 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 mós bones 
les relacions entre els Clients 
i els Comerciants 

BANC DE SABADELL 
¡ els seus Talons Garantits 


