
EL CASTELL DE L'AIROSA (987 m.) 
Els abruptes penya-segats del vessani 
meridional d'aquest espectacular castell-
natural, al massís deis Ports (Tortosa) 



BONES VACANCES 

De tot cor us desitgem que les vacances que ara anem a comentar, 
siguin d'alló més profitoses. 

Que el nostre contacte amb la natura ens la faci gaudir, disfrutar i 
estimar, guardant-li per tant, aquest gran respecte que es mereix, cuidant-la 
i amanyagant-la, ja que ella ho és tot per a nosaltres. Aleshores no cal dir 
que no hi tirarem ni un paper, ni una (launa, ni cap plástic, ni farem grans 
sorolls, ni danys en cap planta ni ocell, pensem que tot guarda un equilibri 
harmoniós: la planta més senzilla és un gran complement del paisatge. 

Que el nostre contacte amb la térra que trepitgem ens faci descobrir, o 
més ben dit, redescobrir, que en ella hi viuen uns homes, uns homes que 
hi están molt aferrats, ja que és la "seva" térra. Aquests homes treballen, es 
diverteixen, parlen, preguen: com ho fan? Aixó és el que ens-*toca 
descobrir nosaltres a través d'un diáleg constructiu, admirant el seu treball 
i el seu art i la seva térra. Si així ho fem, de bon segur que aquella térra 
també será un xic nostra. 

Pensem que estem de vacances i que per tant, no tenim cap pressa, ja hi 
anem prou cada día contra rellotge!, agafem-ho en calma que així 
gaudirem per alia on passem, fins i tot la carretera que ens hi porta, i 
fent-ho amb placidesa també trobarem el goig de conduir el nostre 
vehicie, que será mitjá per a dur-nos els millors records d'aquests dies 
merescuts de descans i esplai. 

De nou, que us aproiitin i bon retorn! 
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Petites lletres 
PER A TU 

Per a tu, que no saps que és sentirse 
com un oceti a qui han talla t les ales, 
com un innocent tancat en una presó, 

com un cantant a qui obliguen a teñir la boca toncada. 

Per a tu, que no saps qué és 
i oler fugir i que ¡'obliguen a quedar-le, 

voler cridar i que hagis de callar, 
voler estimar i que no et deixin. 
Per a tu, que no estimes la Uibertat, 

peí sol fet de posseir-la. 

AUNA 

L'EXCURSIO AL MONTSENY 

Era un diumenge d'aquells freds. Várem arribar al local i no hi havia 
ningú. Peró aviat acudiren tots i anávem molt abrigáis. En marxar, n'érem 
bastants, i el paisatge, de moment, era igual. Més endavant, ja va canviar, 
tot era verd, i per mala sort, la Judit es va marejar. 

En arribar a Coll Formic, hi havia molta boira baixa i tot estava humit. 
Ens várem carregar les motxilles i a caminar. Quan els budells comenparen 
a rondinar, ens quedárem a esmorzar davant d'una masia" on hi havien 
catorze gossos per allá fora. Amb ganes de caminar, vam seguir fins arribar 
a dalt el cim del Matagalls; tot xino-xano, amb dues horetes ja ho 
aconseguírem. Amb la boira que hi havia, quan el vent Tallunyava, per uns 
moments podíem gaudir d'aquell belI paisatge. Llavors ens partírem en dos 
grups, grans i petits i nosaltres —els grans— en el camí de baixada, ens 
dirigírem al Santuari de Sant Segimon. Al cap d'una estona, que ja 
estávemrefets. anávem buscant un lloc apropiat per a diñar. Després d'haver 
travessat un riu, optárem per fer-ho a l'Arola. 

En marxar, recorreguérem un llarg camí i vam veure castanyers 
centenaris i castanyes. Caminárem fins a trobar la carretera. També várem 
jugar un partí t de futbol-rugbi, havent-hi moltes baralles. Al final va 
guanyar. . . L'autocar ens vingué a recollir.. . i cap a casa falta gent! 
Vam teñir bastant bon dia. I ens ho passárem molt bé. 

MIRIAM PEREZ 
del Grup Infantil 

(10 anys) 



EL CASTELL DE L'AIROSA (Massís deis Ports) 

Fins fa cosa d'un parell de mesos jo no havia sentit parlar mai del castell de 
TA irosa (o de TErosa, com consta en els mapes). Va ser l'amic Barbera qui me'l va 
descobrir tot ensenyant-me una fotografía reta per ell mateix desde la seva base. 
Només de veure-la, ja vam decidir de fer-hi una visita. Així fou com el 14 d'abril 
d'enguany, el Josep Barbera, la Margarida Martínez, en Joan Nubiola i el que 
subscriu, ens traslladávem al poblet de Mas de Barberans, a una vintena de quiló-
metres de Tortosa i pujávem per T espectacular barranc d'en Mare - a través del 
curios Forat de i'Abella— bo, i meravellant-nos del fantástic paratge, curull de 
roques i agulles monolítiques, prácticament totes verges. 

Aprofitant una paradeta per esmorzar, vam enfilar-nos dalt la roca de la Fines-
trella, per l'aresta SE., d'una calcaría molt sólida. Poc més amunt vam deixar a la 
dreta el turó rocallós del Siti d'en Gorra, i, de sobte, va sorgir davant nostre 
l'impressionant murallam del castell de TAirosa (aquest ésel nom que tots els del 
país li donen). Assolírem el seu punt culminan! sense dificultat, per una canaleta 
de I I o en plena aresta de ponent (987 m) En Joan i jo vam baixar en ráppel a la 
bretxa oposada i escalárem ia paret del cim E., amb bones preses, pero molt 
vertical, amb un ferro d'asseguranga. Aquest turó oriental té un metre menys 
d'altitud i segons les nostres informacions, no havia estat ascendit encara. Si més 
no, trobárem el cim net de qualsevol rastre d'haver-se escalat No cal dir que vam 
deixar-hi un registre, sota un enorme pedró. El més interessant, peró, va ser 
constatar que a continuació d'aquell punt s'aixecaven, a nivells inferiors, altres 
puntes bo i formant una Ilarga cresta en direcció a llevant. Tornárem, dones, a 
casa amb la idea de resoldre la incógnita d'aquesta cresta. 

I així fou com el diumenge de Pasqua, dia 22 d'abril, en Joan i jo tornávem a la 
cárrega. Aquesta vegada, pero, coneixedors del terreny que anávem a trepitjar, 
vam fer-ho per la valí de Lloret, a uns 15 km. de Riquetes. Deixárem enrera el 
mas d'en Pep Manel i ens atansárem al mas del Cansalader, on, per una pista 
particular i amb permís deis amos, vam aconseguir de situar-nos amb el cotxe fins 
al mateix peu del castell per la seva cara NE., si bé a cosa d'uns 500 metres de 
desnivell. Per una sendera poc marcada, peró evident, ens situárem al comenga-
ment de la cresta — pe! canto de llevant- a les 11 del matí. El temps era espléndid, 
sense ni una boira, amb una visibilitat perfecta i un airet, frese, molt agradable. El 
cim de Caro semblva a tocar. 

Iniciem l'escalada —motxilles a I'esquena- per una fisura molt vertical, on ens 
assegurem amb un pont de roca i una baga en una soca deboix. La roca -calcaría—és 
excel.lent. Passem uns metresamb arbustos i una lleugera balma amb bonsagafadors. 
Fem un tros planer, caminant, superem un curtdesplomquerequereix atenció, i un 
altre tros horitzontal. Ens cal flanquejar uns metres a Tesquerra, fácils, fins abastar el 
comengament d'una canalota ascendent en diagonal a Tesquerra. Ara hem de 
resoldre el punt clau de Tascensió: els primers metres de la canal són podrits en 
extrem i ens cal posar-hi els cinc sentits, tot procurant-nos alguna asseguranga amb 
un tascó gros i un parell de pitons "moráis". A mitja canal, sortosament, millora la 
qualitat de les preses i a més, podem pitonar bé. Reunits al f il de la cresta, en una 
marcada bretxa, ens enfilem sense problemes a ia Punta Sens Nom, on construim 
un pedró com a testimoniatge del nostre pas. 

Retornáis a la reunió de la bretxa, continuem amunt fent, peró, una mena de 
ziga-zaga cap a Tesquerra i després vers la dreta, fins acabar pu(ant peí propi fil de 
l'aresta. Caminem uns metres fins que un mur desplomat, peró no massa alt, ens 
barra el pas. Seguint la técnica de la vella escola fem un pas d'esqueneta, primer, i 
després -seguint la técnica moderna- coUoquem un encastador petit i un estrep, 



cosa que ens permet de sortir els metres restants en lliure, amb les mans ben 
agafades al cantell viu de l'aresta. Es un deis passos més bonics i a la vegada, segu' 
No cal dir que durant tota l'ascensió tenim, a banda i banda, uns bons estimbails, 
car les parets laterals són verticals i en alguns punís, fins i tot balmades. 

Tornem a fer uns metres planers i remuntem una fissura amb unes preses tan 
bones que fins se'ns claven ais dits i fan mal. . . Superem un tram vertical i ens 
trobem dalt l'agulía que bategem amb el nom de Punta Margarida, en honor de la 
noia que ens acompanyá fa dues setmanes. Cal reconéixer que fins que no hem 
arribat aquí sempre hem anat pujant amb el dubte de si seria o no factible tota la 
travessa. Ara, peró, ja n'estem segurs. Amb aquesta certesa, després d'haver-hi deixat 
un registre i un bon pedró, ataquemel darrer tram verge. Baixem uns metres, passem 
la bretxa i remuntem un tros fácil per l'altre canto fins abastar una lleixa molt 
marcada que ens permet de flanquejar horitzontalment cap a Tesquerra. Ais pocs 
metres. peró, la cornisa gairebé desaoareix i la part superior de la paret escupenfora, 
per la qual cosa ens cal tíxar-hi un parell de ferros a tall d'asseguranga. Tot seguit es 
troben magnifiques preses de má i enss¡tuem al peu d'una canal molt marcada. Es la 
ruta evident i lógica, coSa que hem procura! teñir en compte durant tota l'escala
da, sobretot tractant-se d'un recorregut completament inédit. 

ftmuntem la canal i en sortim per la part dreta, molt vertical, peró amb bons 
agafadors, fins a desembocar al cim del turó orienta!, el que havíem assolit quinze 
dies enrera. La travessa és prácticament finida, ja que la part que ens falta recórrer 
ens és coneguda. Firmem en el registre, fem el ráppel a la bretxa següent i escalem 
la fissura -desplomada peró amb preses excel.lents- que ens sitúa al punt més alt 
del castell, on hi ha una botella de vidre amb targetes. Per cert que la més 
moderna és del nostre bon amic Milá i companys, de Vilafranca del Penedés, i va 
datada del 1979! 

El descens, desgrimpant la canaleta de la via normal, no té res de particular; en 
pocs minuts ens trobem al peu del castell i Taneni vorejant per sota fins retrobar 
l'itinerari seguit a la pujada. A prop d'on ens esperava el cotxe. un reguerol d'aigua 
ens deixa com nous, ajudats per una ampolla de sidra que hi teníem en frese . . . 
Són les 5 de la tarda. Després, carretera i manta -poc més de 200 km. - fins a 
casa. 

F I T X A T E C N I C A : 
Material: / corda de 40 m. 

4 pitons variats 
1 encastador petit 
1 exagonal mitjá 
Mosquetos i bagues 

Horari: 3 hores efectives, per cordada de dos. 

Carac terístiques: 
Roca calcaría excel.lent, llevat deis primers metres de la cana/ota que mena a 
la Punta Sens Nom. 

Dificultat: D, sempre en lliure. 
Desnivell: Uns 100 metres, amb trossos totalment planers. 
Aproximació: De la pista del mas del Cansalader a f'inici de fa cresta, 2 hores 

J.M. Torras i Homet 



COMIAT 

A /'edat de 52 anys morí a Sabadell, el passat dia 13 de juny, en Joan 
Puig i Campanyá, destacat excursionista i alpinista sabadeílenc. 

Home d'una ferma personalitat, durant més de vint anys, d'una manera 
totalment desinteressada, vingué a la nostra entitat a passar les seves 
projeccions excursionistes, que ens feren passar unes inoblidables vetllades. 
Trempat i amic de tothom, aquí a Castellar hi tenia bons amics, que no 
Toblidarem. I en les nostres excursions, quan asso/im un cim o en fa 
quietud d'una valí, el seu record ens alliqonará sempre. 

A la familia tota, el nostre condol méssincer. I tu, amic Puig i Campanyá, en 
les blanques carenes que en el més enllá, sens dubte, asso/irás, disfruta per 
sempre més de la pau. D'aquella pau que ve del goig d'haver arribat "al 
cim". I no et diem adéu, senzillament: a reveurel 

S.E.A.C. 

E l c a m i n a r de l a S . E . A . C . 
Activitats del mes de maig 

Dia l 
EXCURSIO A LA MOLA: Canal de Santa 
Agnés, Canal deis Micos, Carena de les 
Animes i Canal de Santa Agnés. Josep, 
Miriam i Lluís Pons, Roser Antúnez. 
Laurea Car mona i amics. 

Dia 5 
HIVERNAL AL PEDRAFORCA, pujant i 
baixant per l'enforcadura, per Josep Pons i 
Ramón Pineda. 
ESCURSIO A LA MOLA: Riera del 
Dalmau, Font de Neda, Carena de les 
Animes, Font del Saüc, La Mola i retorn. 
per Anna M. Pal leja i Josep M. Torras. 

Dia 6 
EXCURSIO AL PI DE LES TRES BRAN
QUES, que havia de culminar al Cogulló 
d'Estel.la i que no es pogué fer degut a la 
pluja. Lh cop de retorn a Castellar, i per 
estirar les carnes, pujaren a les Fogueroses 
per la Canal del Llor i després de visitar la 
Roca Encavalcada, baixarcn peí camí del 
Paller. B. Parera, Miquel Estapé, J.M. 
Lloret. J. Salvador, D. Ustrell, T.M. Datsi
ra i Joan Favá. 

EXCURSIO INFANTIL (grup petits) que 
s'hagué d'interrompre a la meitat degut a 
la pluja. Foren 21 infatns. 1 monitor i 4 
acompenyan». 
TRAVESSADA SANT LLORENQ-CAS-
TELLAR: (grup grans). Malgrat la pluja, 
seguiren l'itinerari 14 infants, 2 monitors i 
2 acompanyants. 
ASCENSSIO AL PEDRAFORCA: Refugi 
Estasen, tartera de Saldes, enforcadura i 
Pollegó Superior, per Enric Zorilla. Pere 
Estapé i Lluís Clapers. 
EXCURSIO A SANT JAUME DE LA 
MATA, seguint els seus voltants, per Anna 
M. Palleja i J.M. Torras i amics. 

Dia 13 
VISITA A SANTA MARIA DE LA TOS-
SA DE MONTBUI (església amb elements 
pre-románics i románics). Un deis monu-
ments alt-medievals més interessants de 
Catalunya. 
VISITA A SANT MARTI DE 8RUFA-
GANYS (Conca de Barborá). 
VISITA A SANTA MARIA DE BELL-
LLOC (amb bella portalada románica del 
1230), situat a Santa Coloma de QueralL 



VISITA A MARE DE DEU DE SENTFO-
RES (Anoia), en el terme de Sant Martí de 
Tous. Assistents: Joan M. Uoret, Jaume 
Pineda, Francesca Calvó, Jaume Torrens i 
el " IAGO". 
5na. CAMINADA A SAGAS Uns deis més 
de 1.600 excursionistes que la seguiren 
foren Eulalia Sagrera i Víctor ValIs. 
IX TRAVESSADA DEL MONTSENY, 
(organitzada per l'A.C. Pica d'Estats): El 
Figaró. Pía de la Calma, Coll Formic, Creu 
de Matagalls, Sant MarcaI, els Castellets, 
Les Agudes, Turó de l'Home, Santa Fe i 
Gualba de Dalt 42 Km. sota neu, pedra, 
fred, pluja, etc. Hi participaren dos equips 
castellarencs Joaquim Castany-Mjquel Es
tapé i Anna M. Pallejá-Josep M. Torras, 
classificant-se aquests últims, ¡nvertint-hi 
un temps total de 12 h. 45m. A més, van 
guanyar el trofeu a Tequip més veterá car 
sumaven 104 anys . . . 
MATINAL A MONTSERRAT: Monestir, 
Pía deis Ocells, cim de la Roca de Sant 
Salvador, i biaxada peí camí de les 
Magdalenes, per B. Parera, J. Salvador, D. 
Ustrell, Gloria, Joaquim i Maria Salvador. 

Dia 19 
la. ASCENSIO PER LA VIA AGATA, 
prop del Parador Can Ciurana, a Pradell de 
la Teixeta (Priorat) a carree de J.M. 
Torras, junt amb Benjamí Vaqué. 

Dia 20 
ASSISTENCIA AL VI APLEC DE CAS
TELLAR VELL. 
III MARXA i APLEC EXCURSIONISTA 
DE VETERANS DE CATALUNYA, orga
nitzada peí CE. Els Blaus, de Sarria, amb 
el següent itinerarhSanta Perpétua de 
Gaiá, Vallespinosa, Sant Miquel de Mont-
ciar (946 m.) i descens a Biurede Gaiá. Hi 
prengueren part com a equip de la SEAC, 
A.M. Pallejá i J.M. Torras, entre els 115 
participan». 

Dies 26 i 27 
VISITA A LA COL.LEGIATA DE SANT 
PERE D'AGER (La Noguera). Declarada 

fa anys "Monument Nacional", si bé en 
estat ruinós, tot i que s'hi fan treballs de 
restauració. 
PUJADA A SANTA LIS (1678 m.) amb 
cotxe, per la pista des de Coll d'Ares. 
Petita excursió (T30 h.y fins al Santuari-
Refugi de Colobor, que es troba en un 
estat absolutament deplorable, per obra i 
gracia deis "excursionistes" que hi sojor-
nen. A la tarda visita al Santuari de la Mare 
de Déu de Pedra (segle XVIII), prop de 
Cantiga església románica del Castell de 
Pedra. Asistents: Jaume Pineda, Joan M. 
Lloret, Jaume Torrens i el " IAGO", 
APLEC DE SARDANES A LA MOLA, 
que comptá amb l'assisténcia de socis de la 
nostra entitat. 

XLVIII MARXA EXCURSIONISTA DE 
REGULARITAT DE CATALUNYA ais 
boscs de Poblet Hi participaren dos 
equips: Joan Muntada-Ramon Subiranas i 
Jordi Altimira-Jaume Ferrer. 
EXCURSIO AL MATAGALLS pels dos 
grups infantils. L'autocar deixá la seixante-
na d'excursidnistes a Coll Formic amb 
temps fred i al mig d'una gran boira 
plujosa que a dalt no deixá veure la 
panorámica. Un grup, amb 13 deis més 
petits retorné a Coll Formic a diñar fent 
després una excursió de Viladrau a la Font 
de l'Oreneta. 17 infants deis més grans, 
biaxaren a peu des de la Creu de Matagalls 
a Viladrau, passant per Sant Segimon i 
l'Erola, on diñaren. El temps, a partir de 
mitja muntanya, s'adarí i fins i tot fóu sol. 
A més deis 30 infan» hi anaren 3 monitors 
i 19 acompanya». Una bona excursió i 
molt bon ambient, com a cloenda de les 
sortides d'enguany, a les que amb tanta 
constáncia han participat els petits excur
sionistes de la nostra entitat. 
MATINAL A LA MOLA: Cavall Bernat, 
Can Pobla, Mal Pas de Can Pobla, Morral 
del Drac, Canal deis Micos, La Mola, Camí 
deis Monjos, Can Pobla i Cavall Bernat, per 
Ramón, Elo¡ i Roger Pineda i Miriam, 
Lluís i Josep Pons. 
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