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SOL, PEDRA i SOLITUD 
En aquest moment, en plena natura, només sentó el silenci sorollós d'un migdia de primave

ra: Els diferents refilets juganers deis ocells, I'aigua que salta amb forpa roquissar avall i res més. 
L'escuma, variant de formes, i algún ocell picotejant sense temor prop meu, són els únics 
moviments que contemplen els meus ulls. Per tant, repós absolut. 

Estic dalt d'una roca. Davant meu la ¡mpressionant paret del Torreón de Los Galayos. Fa poc 
que una cordada d'aragonesos n'ha comenpat l'ascensió, pero en aquest moment está dins la 
"xemeneia" i no es veu. A Tesquerra, a partir del refugi, unes clapes de neu fan contras! en la 
forma i en el color ais cims escastellats de la serra de Gredos. En el blanc i fred element, el Joan 
i el Jordi són felinos, deixant-se relliscar avall, asseguts sobre un plástic, una vegada i una altra. 
(Están quedant xops, peró qui atura uns infants davant d'aquesta temptació? ). A la meva dreta, 
després d'un fort desnivell, es veu la valí pedregosa del Pelayos que marxa enllá, enllá, distin-
gint-s'hi el camí que serpenteja fins a perdre's de vista en direcció a Nogal del Barranco, que és 
on hem deixat el cotxe. 

Vull viure plenament aquest moment de sol, pedra i solitud i contemplo detall per detall tots 
aquests encontorns de paréis, grades i tarteres. Potser en segons quines circumstáncies els 
trobaria desolats i feréstecs, pero ara em són agradables, probablement grácies a la companyia 
d'aquest sol que enrogeix poc a poc la pell. Primer, quasi imperceptiblement, les melodies d" 'EI 
cant deis ocells" i d" 'EI ritme del silenci", sonen després, suaus incorporant-se amb naturalitat a 
l'ambient. 

Recordó que pujant, hem vist molt d'aprop una colla d'isards que jugaven. Sembla que enmig 
de tantes roques i de tanta pedra esmicolada, no hi hauria d'haver vida. Pero els ísards i la munió 
d'ocells que sentó no ho confirmen pas. 

Peí camí arriba un grup de persones suades i cansades, que després de visitar aquest refugi 
d"'Antonio Valery", situat a 2.000 m. d'altura i de fer una ganyipada vora la neu, se'n tornen a 
baix, ara per la drecera. 

De nou tot está en silenci. No sé quina hora és ni m'importa. Quan Tentorn és bonic ¡ seré, el 
temps per mi s'atura. E l Mero és a pujar el cim de La Mira, de 2.343 m. Ens han dit que 
probablement allá dalt trobará molta neu i que per tant, aixó el retardará, peró qué hi fa, si no 
tinc cap pressa per anar-me'n? Quan arribi i li sembli de marxar ja ho farem. Ara no vull saber 
res de rellotges. 

Els nens tan aviat són a la neu, com enfilant-se peí roquetar, com al meu costat. Se senten 
lliures i felicos, igual que aquests ocells que saltironegen vora seu. 

Miro enrera, en direcció on ha de ser el cim del Moro Almanzor i en una altra roca, no massa 
lluny nostre, hi veig un excursionista. Está assegut, immóbil, contemplant la punta del Torreón 
de Los Galayos. Me'l miro bé i recordó que és el mateix que quan hem arribat estava també en 
aquesta actitud, peró llavors de cara a la valí. Es cursiós em dic, qui sap qui és, d'on és, com 
pensa, peró heus aquí que tant ell com jo, ens trobem en aquesta muntanya delectant-nos 
escoltant el silenci i contemplant la natura. No ens diem ni una paraula, peró possiblement el fet 
de coincidir aquí en el mateix gaudi, no pas mas a corrent, ja fa de senzilla salutació. 

De dalt la carena es veu baixar, saltant de roca en roca, un altre excursionista. Es el Mero. 
"Efectivament, h¡ havía molta neu —ens diu a l'arribar—. I alguna pala molt dreta". Com que el 
dia té bona visibilitat, ha disfrutat de la panorámica. A davant mateix, tenia la punta més alta de 
la Serra de Gredos, la del Moro Almanzor, de 2.592 m. i a banda i banda terres de Cáceres i 
d'Avila. Si aquí on som ara és regió d'agulles, diu que cap a La Mira, els cims són arrodonits per 
ia part de sobre. 

Tirem avall, tots quatre, peí mateix camí d'abans. El sol, en aquesta hora quieta i en aquest 
lloc orfe d'ombres, crema de debó. Ens mirem: Tenim les galtes d'un vermell rabiós. En la 
mateixa font que el matí hem ganyipat, ara ens refresquem ¡ aplaquem la sed. 

A la placeta de Nogal del Barranco, on hi ha erigida una bonica estatua representant un isard, 
frui'm una estona, abans de pujar ais cotxes, de Tombra deis arbres que Tenvolten. Allá dalt, 
molt lluny ja de nosaltres, els cims de la serra de Gredos retallen el cel. 

Teresa Maria 
22-4-84 



E l c amina r de la S .E .A .C . 
Activitats mes de novembre 

Día 1 
V IS ITA A L SANTUARI DE VIDABONA 

(Ripollés). Jaume Torrens i Joan M. Lloret 
EXCURS IO A LES AGUDES P E L S CAS-

T E L L E T S . Baldomer, Joan i Jordi Parera. 

Dies 1 i 2 
EXCURS IO A P L E T A PALOMERA, Roia 

de Mollas, Clot de I'Escala, Estany Llavera i 
refugi del Mont-Roig (2.290 m.), per Josep M. 
Torras, junt amb Antoni Ruiz del CBM. Van 
desistir de fer Tascensió que tenien projectada 
al pie del Mont-Roig, car, durant la nit, va 
caure una nevada de més de 30 cm. 

Dia 3 
ACAMPADA A L PUIG DE LA C R E U , per 

13 components del grup deis grans del Curset 
Infantil, amb en Toni i t'Assumpció. 

Dia 4 
LLIQO DE RAPPEL pels dos grups infantils 

a la pearera del Sot de Goleres, on es mutila
ren quatre punts de cordes de diferent dificul
tat. Feren les práctiques més de quaranta nens 
i nenes. 

EXCURSIO A L CIM D E L TIBIDABO, pu
jant i baixant peí camí del torrent del Frare 
Blanc i TObservatori Fabra, a cárrec d'Anna 
M. Pallejá i Josep M. Torras. 

ASCENSIO A L PUIG PEDROS 12.911 m.), 
a la Cerdanya, per Josep Sors, Maria Oliver, 
Josep i Núria Sors i Joan Montserrat. 

V IS ITA ais Santuaris d'EI Miracle i de la 
Mare de Déu de Pinós, de la comarca del Sol-
sones. Jaume Torrens, Joan M. Lloret i Jaume 
Pineda. 

Dia 9 
"ALPS, A L T A RUTA AMB ESQUIS", dia

positives, per Jordi Sola, del CEC. 

Dia 10 
ASCENSIO A LA ROCA D E L CODOS, al 

peu del Castellot {Artesa de Segre), per Anna 
M. Pallejá i Josep M. Torras, junt amb les fa
mílies Anglada i Lamarca, del CMB. 

Dia 11 
NOCIONS DE BOTANICA I GEOLOGIA, 

dins el Curset Infantil, seguíntundels Itineraris 
de la Natura. 33 infants. 

E SCALADA A LA ROCA DELS ARCS (Vi-
lanova de Meiá), per la Via Tárrega, a cárrec de 
Josep M. Torras ¡ Josep Manuel Anglada. 

Dia 17 
R E C O R R E G U T PEL T O R R E N T FONDO 

(Montserrat), de pujada i de baixada, peí Pas 

de la Barra, el Pas de la Barrinada i el Bassal 
deis Toixons, per Josep M. Torras, amb Joan i 
Pau Nubiola. 

SOPAR DELS 31 ANYS DE L A SEAC. 74 
persones en gaudiren enmig de molt bon am-
bient A l'hora de les postres, es repartiren les 
plaques deis 25 anys de socis. Enguany corres-
pongueren a M.a Carme Ullés, Rosa Ullés, Ra
món Faja i Lluís Alonso. 

Día 18 
EXCURSIO PER SANT LLORENQ: Mata-

depera, Quatre Camins, Cova d'en Pere Peni-
tent, Font Soleia, Font del Saüc, Foradada de 
Can Pobla, Cavall Bernat i Matadepera. Joan 
Muntada, Felip Valls, Enric Zorrilla, Joan M. 
Lloret, T.M. Datsira, Baldomer i Joan Parera. 

MARXA INFANTIL DE R E G U L A R I T A T 
DE S A B A D E L L . Hi participaren María, Salva 
dor, Joan Germá i Rafael Homet. 

LL IURAMENT DE PREMIS DE LA MAR-
XA INFANTIL i del PREMI ENRIC COME-
L L A S a la Constancia Infantil. Aquest any en 
ambdues coses hi varen haver molts empats, que 
si bé dificulten a l'hora d'ordenar les classifica-
cíons, són motiu d'alegría, jaque és bon senyal. 
En aquesta ocasió, el local de la SEAC es féu 
petit. 

Dia 25 
E S C A L A D A A L A C A S T E L L A S S A DE 

CAN TORRAS, per la via Matalonga, a carree 
d'Anna M. Pallejá i Josep M. Torras, amb des
cens per la via normal. 

MATINAL A LA S E R R A DE L'OBAC: Coll 
de Tres Creus, Paller de Tot l'Any. Font de la 
Portella, Casa Vella de l'Obac, Casa Nova, Pou 
de G la? i Coll de Tres Creus. Leandre Muntada, 
Jordi Altimira, Jaume Ferrer, Ramón Subiranas 
i Joan Muntada. 

EXCURS IO A L C O G U L L O D 'ESTELA (Ber-
guedá): Espinalbet, Santuari de Corbera, Font i 
ColldeTagast, Rocad'Huró (1.989m.) ¡Colli 
Pie d'Estela (1.847 m.). B. Parera, Albert Anto
nell, Josep Sors, Pere Simón, M. Carme Lleixá, 
Joan Sabater, Joan Fabá, J.M. Lloret, J. Salva
dor, D. Ustrell, T.M. Datsira, Gloria Salvador i 
Montserrat Sabater. 

MATINAL INFANTIL. 27 del grup deis pe
tits aná a Can Padre i 25 del grup deis grans es 
dirigiren vers Can Casamada. 

"XINA DENORDASUD",diapositives,per 
Joaquim Monturiol. Com cada vegada que ve, 
l'éx it fou complet, tant peí nombre d'assistents, 
com peí grau de satisfacció deis mateixos, des
prés de la interessant i amena conferencia. 



ACTA DE L 'ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DEL DIA 2 DE JUNY 19B4 

A Castellar del Vallés, el dia 2 de juny de l'any 1984, essent 3/4 de 6 de la tarda, 
en el local social es celebra i'Assemblea General de socis ordinaria anual de la Secció 
Excursionista de l'Ateneu Castellarenc, amb assisténcia de 17 socis. 

Es comenpa amb la lectura i aprovació de l'acta de ('anterior assemblea que ha 
estat Elegida en la seva versió abreujada. 

Abans d'iniciar própiament l'ordre del dia, es fa un comentan bastant generalitzat 
sobre la conveniéncia de fer les assemblees un altre dia de la setmana, vista la poca 
concurréncia de socis, si bé, en definitiva, noespren cap acord concret sobre el dia que 
pot ser mésadient. 

El Tresorer presenta l'estat de comptes corresponent a l'any 1983, que reflecteix el 
següent moviment de diners: Ingressos totals: 591.173 ptes.; despeses 809.057 ptes., 
que donen un déficit de 217.884 pts. si bé. cal anotar que, en gran part, el déficit 
esmentat ésconseqüéncia de les obres d'arranjament del local. 

Es comenta també el cost del cicle de projeccions, que si en l'exercici comentat es 
rebé una subvencióde l'Associaciódel Personal de " L a Caixa" de 60.000 pts. el cicle en 
costa 170.000. Cal anotar, peró, que dins l'apartat de despeses del cicle s'hi inclouen les 
del repartidor, els premis deis concursos de cinema amateur, el de diapositives, el de 
Fotografía de Nadal i el de la Festa Major. Una vegada valorat el cost económic del cicle 
ii constatan! el fet de qué alguna vegada, escasses, afortunadament, quel'assisténcia no 
és'massa nodrida, s'acorda. peí proper cicle, reduir e! nombre de sessions. 

Es parla també de la financiació del butlletí i concretament de la publicitat en el! 
inserida; considerant que les tarifes són un xic baixes, s'acorda fer una remodelació 
de preus per tal d'aconseguir una major cobertura. 

En l'apartat de quotes peí proper any 1985. s'acorda establir-les en la següent tarifa: 
Majors. 950 pts., juvenils, 700 i infantils 450. A petició d'alguns socis, a partir del 
primer de gener del proper any 1985, es crea el títol de soci protector per acollir a tots 
aquells que voluntáriament vulguin assignar-se una quota anual superior a ['ordinaria. 

E l Delegat de material, a continuació informa de qué, en el moment actual, disposa 
d'un sobrant en efectiu de 31.316 pts. i que s'han comprat quatre jocs de grampons i 
s'han adobat dotze tendes de campanyá. S'informa a la Junta i a tota l'assembleade la 
conveniéncia de renovar el manee deis piolets, substituint el de fusta per metalI, tal com 
aconsellen les mesures internacionalsde seguretat. 

En l'apartat d'activitats es fa un repás general de les desenvolupades durant l'últím 
any, considerant el seu nivel I forpa acceptable. De les portades a terme, concretament 
peí grup infantil, la responsable d'aquesta activitat informa que es feren 20 excursions 
que totalitzaren un nombre de sortides infantils de 500 A la vista, dones, del nombre 
forpa elevat d'assisténcies, s'acorda, a part del Trofeu Enric Cornelias a la Constancia, 
de fer-ne un altre peí grup deis més petits i una medalla a tots aquells, d'ambdós grups, 
que tinguin un mínim de deu assisténcies. Es suggereix que abans de fer el lliurament 
deis premis, s'hauria de portar una relació a les escoles amb el nom i nombre d'assistents 
al curset, a fi i efecte de promocionar-lo. En aquest apartat deis infantils i degut a la 
bona marxa deis dos grups, espreveu per a un próxim futur l'ampliació del grup juvenil 
que actualment fa rutilar En Joan Muntada i en quina activitat teñen interés en 
parttcipar-h¡ En Baldomer Parera i NaT. Maria i algún altre soci. 



En Josep Coll, com a encarregat del butlletí, dona compte de la seva gestió tot 
demanant col.laboracions, petició que dirigeix especialment ais elements joves de 
l'entitat, que són els que desen vol upen una activitat més constant. 

S'informa tot seguit que la Biennal de Fotografía que cedeix l'Associació del 
Personal de " L a Caixa" per a fer l'exposició de la propera Festa Major ocupará tot 
l'espai disponible de la Sala, cal ajornarel Concúrsele Fotografía Artística T R O p E U 
JOAN R IERA. Es traslladará la seva celebració a les festes de Nadal, que es fará 
conjuntament amb el Saló de Muntanya, si bé cada un conservan! les seves própies 
carácter ístiques. 

S'acorda també que vista la minsa quantitat deconcursants i pel.lículespresentades 
els últims anys a l'anual Concurs de Cinema Amateur, que aquest queda suprimit, al 
menys fins al moment d'un futur en qué lesperspectivesd'éxitsiguin més falagueres. 

Per acord general queda palés que no cal procediral'actede lliurament de carrees per 
part deis membres de la Junta, ja que l'assemblea els considera tots ben representáis i 
ningú deis mateixos expressa el desig o necessitat de deixar-lo, quedant, per tant, tots 
ellsconfirmatsen Mur funció per un any més, restan t, per tant, en actiu la mateixa Junta 
elegida en l'anteriorassemblea. 

En el plec de precs i preguntes, es comenten váriesqüestions de diversa índole, si bé 
el tema princ'pal que es debat extensament i en profunditat és el de la viabilitat de 
legalitzar davant elsórgansgovernatiusadients la Secció, jaque, com de totséssabut, el 
ser en l'actualitat l'Ateneu una entitat no operant, deixa molt precáriament l'entitat 
jurídica de la S.E.A.C. Es fa avinent, peró, que actualment s'está treballant per 
aconseguir el reconeixement per part de la Direcció General del'Esportde laGenerali-
tat, tot acollint-se a l'ordre que a partir del mar? proppassat, permet afiliar-se a totes 
aquel les entitats o seccions que depenen d'una altra, com ésel cas de laS.E.A.C. El fet 
de qué l'Ateneu no funcioni, fa temer, peró, que aquesta gestió resulti difícil de 
resoldre i fins i tot que no s'aconsegueixi la inclusió. Aquesta qüestió queda en via de 
trámit en espera d'esdeveniments el significat deis quals, marcará la pauta a seguir en 
quant a la determinació a prendre. 

I no restant més assumptes a tractar, quan són 2/4 de 9 del vespre, es dona 
l'assemblea per acabada, el resum delsacords de la qual, jo, el secretari. certifico. 

Josep Sors 

MARXA INFANTIL 
Tal com ja és tradicional, el proper dimarts, dia 1 de gener, a les 12 del migdia, tindrá lloc la 

primera reunió del grup que prepara habitualment les successives edicions de les proves infantils 
de regular i tat. 

Enguany pertoca endegar preparatius per a dur a terme la XXV Marxa Infantil, que podría 
celebrar-se el propvinent 6 d'octubre. 

Per a parlar deis detalls de possibles itineraris, desplacaments, sortídes de prospecció, etc., 
conyidem a tothom que estigui inieressat en prendre-hi part en aquest intercanvi d'opinions, a 
qué assisteixi a l'esmentada reunió. 

Butlletí Informatiu mensual de la secció excursionista de TA teneu Castellarenc 
CASTELLAR DEL VALLÉS. CarrerColom. Tel. 714 54 82 
Dipósit Legal B 16.009/67 Imp. Serrecanta. cap.-SotBdat, 51 -SABADELL 



ACTIVITATS 
GRUP INFANTIL 

Dia 13 - Grup d'11 a 14 anys: VISITA ais Pessabres del Turó de Monicau. 
Vocals: Baldomer Parera i Toni Alcaraz. 
Grup de 7 a 10 anys: VISITA al Pessebre de la Cova Simanya. 
Vocals: Lluís Busquets i Cristina Torras. 

Sortida pels dos grups: 2/4 de 8 del matí, de l'estació de gasolina. Desplagament amb el 
servei regular de "La Vallesana". 

Pressupost aproximar 200 pessetes. Retorn: Ais volts de les 2 de la tarda. 

Dia 27 - Grup d*11 a 14 anys: TRAVESSADA SANT LLORENQ SAVALL - CASTELLAR. 
Sortida: 2/4 de 8 del matí, de l'estació de gasolina, amb el cotxe de línia Sabadell—Sant 
Lloreng. Pressupost: 100 pessetes. 

Vocals: Josep Sors i Jaume Sors. 
Grup de 7 a 10 anys: MATINAL A CAN CASAMADA. Itinerari: Castellar, Fábrica del 
Vidre, Torre Turull, Can Moragues, Can Casamada (esmorzar). Carena de la Serra, Cementi-
ri, Puigvert i Castellar. 

Sortida: 2/4 de 9 del matí, del local de la S.E.A.C. 
Vocals: Joan Sabater i Josep Coll. 

Dia 10 de febrer - EXCURSIO CONJUNTA DELS DOS GRUPS A LA MASELLA(Alp).-
Desplacament amb autoomnibus. Inscripcions: Al local de la S.E.A.C, tots els dimarts i 
divendres, a partir de les 10 de la nit, fins el dimarts, 5 de febrer, inclusiu. Pressupost: 
Aproximadament 600 pessetes. 

Vocals: Baldomer Parera, Llu ís Busquets i Toni Alcaraz. 

ALTRES ACTIVITATS 

Dia 20 - EXCURSIO AL PUIG DE BASSEGODA (Garrotxa). Itinerari: En cotxe fins a les 
poblacions de Figueres. Sant Lloreng de la Muga, Albanyá i Bassegoda, per a continuar a 
peu vers al Coll de Bassegoda i Puig de Bassegoda, de 1.370 m. Excursió panorámica de les 
valls de Muga i Llierca, espectacular tendalada del Santuari de Sant Aniol d'Aguja i agrestes 
parets i canals que l'emmarquen. 

Sortida a les 6 del matí i retorn a Castellar a les 6 de la tarda. Places limitades. Anims, 
comptem amb tu! 

Vocal: Baldomer Parera. 

Dies 26 i 27 - SORTIDA AL CADI. Objectru: el Comabona. Farem nit al Refugi Estasen, a 
dins o en tendes (qüestió de peles), el dissabte al vespre. Sortirem de bon matí cap al 
Collell, Les Bassotes, Font de la Creu Tardana, Coll de Puig Terreres i Comabona (2.530 
m.), tot aixó amb l'ajuda del bon temps. Places limitades. 

Vocal: Miquel Estapé. 

X IV C ICLE DE PROJECCIONS I CINEMA 

Dia 20 - A les 6'30 de la tarda: EXPEDICIO SARAGHAR 82. Camí ais núvols blancs, 
diapositives, per Enric Lucas i Nil Boñigas. 

Dia 27 - A les 6'30 de la tarda: X CONCURS SOCIAL DE DIAPOSITIVES. Temes Muntanya i 
lliure. 



Estadística 

En el transcurs de l'any 1984, s'ha registra! el següent moviment de socis: 

A L T E S - M a del Pilar Casas i Carné, M a Pepa Montllor i Lleixá, Estel 
Montllor i Lleixá, Montserrat Borredá i Sáez. Agustina Martínez i Moya, Anna 
M a Pallejá i Mateo, Miriam Pérez i Mariano, Anna Gili i Rovira, Pere Vilchez i 
Vargas, Alexis Llobet i Bruix, Jordi Fernández i Castells, Gloria Salvador i 
Ustrell, Joaauim Salvador i Ustrell i Maria Salvador i Ustrell. 

8A IXES - Josep Borredá i Tello. Antoni Carreras i Gratacós, Jordi Rodríguez 
Codina, M a Angela Graell i Zaguirre, Antoni Calaf i Vives, Pere Carbones 
Soler, Pilar Hernández i Prats, M a Mercé Carbonés i Hernández, Antoni Garda 
Trujillo, M a Pilar Cortés i Pérez, Gerard Enrique i Manonellas, Vicentp Torres 
Suiles, Ma Carme Villaró i Genestós, Isabel Muñoz i Muñoz. M a Carme Santos 
Rossell, Pere Casajuana i López, Gemma Casajuana i López, Eulália Pérez 
Alemany, Miquel Planchar! i Fernández, Caries Gibert i Rocavert. Estel Gibert 
Rocavert, Montserrat Casas i Bertomeu i Manuel Martín i Cara. 

V 
FADERS, 

FABR ICAC IÓ DE MATER IAL 

PER A ESCALADA I ALPINISME 

Francesc Layret. 37 Tel. 7145745 
C A S T E L L A R DEL V A L L E S 

Propa doméstic industrial 

r. a. r. s. a. 

Escola Pia, 61 -63 
S A B A D E L L 

I nstal.l ación i i subministres gas propa 

Concessionari Oficial de Butano S. A. 

T A L L E R V I L A C L A R A 
Servei i venda R E N A U L T 

Reparacions i acondic ion amen t 
de tota classe de VEHICLES 

Venda de cobertes 

F a s M i s . 7 2 - T »L 7 1 4 5 1 9 1 - C A S T E L L A R D E L V A L L E S 



CAIXA DE PENSIONS 

lav^aixa 


