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E l c a m i n a r de l a S . E . A . C 

Activitats mes de desembre 
Dia 1 

EXCURSIÓ A FALSET, pels voltants de 
Termita de Sant Gregori i les Torres, per 
Josep M. Torras, junt amb Benjamí Vaqué. 

Dia 2 
VI TROBADA DEL GRUP CAVALL 

BERNAT, a Termita de Sant Pau Vell 
(Montserrat), que aplegá més de 200 perso
nes. Hi assistiren Anna M. Pallejá, Josep M. 
Torras, Joaquim Castany i Joan Massagué. 
Aquests dos darrers varen rebre enguany la 
medalla de "cavallistes", que s'atorga ais qui 
hagin escalat el Cavall Bernat montserratí. 

EXCURSIÓ PER LA SERRA DE L'O
BAC: Coll de Tres Creus, Paller de Tot 
TAny, Pou de Glap i Coll de Tres Creus. El 
vocal Joan Muntada va reduir una mica la 
ruta anunciada, a Tajuntars'hi la colla Grans 
deis Infantils, deis quals en vingueren 23. De 
grans foren: J. Sors, A. Alcaraz, J. Avella
neda, J. Salvador, D. Ustrell, M.D. Cos, J. 
Germá, T. Mañosa, E. Altimira, B. Parera, 
T.M. Datsira. Sois E. Zorrilla i J. Altimira 
feren tot l'itinerari previst. 

La colla Petits va anar a Guanta, on els 24 
infants assistents s'ho passaren molt bé 
jugant. Els acompanyaren 6 adults. 

VISITA ALS SANTUARIS de: Mare de 
Déu del Coll (La Selva), Mare de Déu de 
Validara, Mare de Déu de Puig TAgulla i 
Mare de Déu de TAjuda (Osona). Jaume 
Torrens, Joan M. Lloret i el "lago". 

Dies 8 i 9 
VISITA ALS SANTUARIS de Mare de 

Déu del Cos i Mare de Déu de la Devesa, el 
primer dia, i Mare de Déu deis Ares i Santa 
Maria de Finestres, el segon, tots de la 
comarca de la Garrotxa, fent-n'he com 
sempre, el corresponent estudi historie-
arqueológic. Jaume Torrens, Joan M. Lloret, 
Jaume Pineda i el "lago". 

Dia 9 
EXCURSIÓ PER COLLSACABRA: Ru

pit, Sant Joan de Fábregues, L'Agullola,Salt 
de Sellent, Font de ia Pomareda, Saltantdel 
Molí del Rodó, Rupit Famílies Pons-Antú-
nez i Pare ra-Datsira, i Josep Sors, Jaume Sors 
i Joan Fabá. 

EXCURSIÓ AL T U R Ó DELS CORTINS 
(regió del Montcau), pujant per la canaleta 
SE i baixant per la canal N, a cárrec d'Anna 
M. Pallejá, Josep M. Torras, acompanyats de 
Marga Martínez, Antoni Almendros, Mari 
Plana i Teresa Plana. 

"VIATGE A L'ATLANTIDA", diapositi
ves, per Caries Olivella de la UES, amb bon 
nombre de públic. 

Dia 15 
EXCURSIÓ NOCTURNA A L'AVENC 

DE CASTELLET, motivada per una falsa 
alarma sobre uns espeleólegs que no havien 
aparegut (i que va resultar que eren a l'avenc 
del Daví), per Anna M. Pallejá, Josep M. 
Torras i David Torras. 
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Dia 16 
XIX PESSEBRE A LA CASTELLASSA. 

Es calcula que hi havia unes 13tt persones. 
Des d'infants ben petits, fins a excursionistes 
veterans com Miquel Altimira, Jaume Sors i 
Josep Coll (80 anys entre el més gran i el 
més petit), celebraren plegats aquest tradi
cional acte de la SEAC. Pujaren el pessebre 
per la vía normal: Joan Massaguer, joaquim 
Castany, Josep Llinares, Baldomer Parera, 
Jordi Carreras, Anna M. Pallejá, Sebastiá 
Soley (el més jove deis escaladora), i per la 
via Matalonga: Josep M. Torras i Miquel 
Ejtapé. Un grup de 17 deis assistents, féu 
després una excursió a La Mola, pujant per la 
canal de l'Elefant, amb retorn a Coll de 
Grúa. 

Dia 22 
SORTIDA A BUSCAR VERD. Foren 23 

infants acompanyats per dues persones 
grans. A la tarda, es féu el pessebre al local 
de la nostra entitat, sota les orientacions del 
pessebrista i consoci Joan Muntada. 

Día 23 
EXCURSIÓ AL CIM I CARENA DELS 

MOLLONS, mirador del pía d'lgualada i 
visita a l'església pre-románica de la Tossa de 
Montbui. Josep, Núria i Josep Sors, Maria 
Olivé i Joan Montserrat. 

MATINAL A ELS CORTINS. El Marquet 
de la Roca, Font del Llor, Canal del Llor, 
Coll d'Eres, Els Cortins, Canal de la Guineu, 
Collet del Llor, Font del Llor i Marquet de la 
Roca, per Tina Martínez, Lluís Clapers, 
Francesc Altarriba i Enric Zorrilla. 

Dia 24 
REPINTAD/* DELS SENYALS DEL GR, 

des de coll d'Estenalles fina a Sant Lloren? 
Savall, per Pere Simón, responsable, per la 
SEAC, del tros de GR (Sendera de Gran 
Recorregut) que va de Rellinars a Sant 
Lloren? Savall. El primer sector ja Thavia 
repintata l'estiu. 

EXCURSIÓ A LA MOLA, amb motíu de 
celebrar-s'hi la missa del Gall, pujant-hi per 
coll de Grúa i la Codoleda, a carree de Josep 
M. Torras. 

Dia 25 
INAUGURACIÓ DE L'EXPOSICIÓ DE 

DIBUIXOS de Tartista castellarenc, consoci 
nostre, Jordi Clapers i de les fotografíes deis 
concursos "Trofeu Joan Riera", de tema 
lliure i Saló de Muntanya. Del primer foren 
jurat els Srs. Ramón Llinares i Josep Graells, 
i del segon, els mateixos més Josep Pou. 
Trofeu Joan Riera: Premi d'Honor, Jordi 
Garrós; 1er. Premi: Vicen? Altimira; 2on.: 
Baldomer Parera; 3er.: Albert Antonell. Del 
Saló de Muntanya: 1er.: Baldomer Parera; 
2on.; Tomás Mañosa; 3er.: Josep Sales. 

Dia 26 
EXCURSIÓ:.Castellar, Puigvert, Ca ñ'Ama-

da, forn del Vidre, pía de la Bruguera i 
retorn, per J_M. Torras. 

Dia 27 
EXCURSIÓ AL PUIG DE LA CREU, 

pujant i baixant peí camí de la carena, per 
Judit Torras, Josep M. Torras i el "Xim". 

Día 28 
EXCURSIÓ A SANT LLORENQ: Riera 

Seca, font de Neda, camí deis Setis Vells, la 
Trona, camí de Ja^enyora,_turó de la 
Guaítanda i retorn. Per Josep M. Torras 

Dia 30 
TRAVESSADA SANT LLORENQ-CAS-

TELLAR, per coll Monner, Castellet i 
Guanta. Josep, Núria i Josep Sors i Maria 
Olivé. 

EXCURSIÓ A GIRONELLA fins al poblé 
de Casserres i retorn, passant per la riera de 
Ciará, a carree de J.M. Torras. 

PRACTIQUES D'ESCALAD A, especial!-
tat "Boulder", a la pedrera del Sot de 
Goleres. Com tots els diumenges de desem
bre, ho dugueren a terme Joaquim Castany ¡ 
Joan Masagué. 



EL TORRENT FONDO (Montserrat) 

En la magnífica guia excursionista Camins i Canals de Montserrat (el n° 3 de 
col.lecció Cavall Bernat), l'autor ens diu que manquen ressanyar-hi dos itinerari: 
et del Torrent Fondo, a la zona de Collbató i el del Clot de! Trago, a la regió de 
Frares Encantats (cal aclarir que aquest darrer topónim consta com a Clot de 
Caragols al mapa d'en Semir). D'aquests dos itineraris vam decidir-nos peí prime: 
car, en teníem noticies a través de l'amic Josep Barberá, de Sant Cugat. 

I així fou com el dia 17 de novembre proppassat en Joan Nubiola, el seu fi 
Pau i un servidor vam presentar-nos a mig matí al peu de les coves del Salitre, 01 
várem aparcar el cotxe. Feia un sol magnífic, peró l'airet era molt frese, cosa qu 
ens prometía un temps ideal per a caminar. Emprenguérem, dones, el fressat cam 
que mena a la Santa Cova passant per les Girades i que, en aquest seu inici, v¡ 
planejant cómodament peí repeu deis espadats d'aquest sector. Per tant 
l'abandonem i ens endinsem a Tesquerra a través d'un esvoranc de pocs metre 
d'amplada que I'aigua hi ha obert, amb paciéncia i eficacia, en el decurs del: 
segles. Encara no hi portem recorreguda una cinquantena de metres, sempre pe 
propi Hit del torrent, que ja ens trobem encarats amb un ressalt vertical que form. 
una mena de cova. Ens hi entaforem decididament i guanyem uns metres fem 
servir técniques espeleológiques fins que, en arribar al capdamunt,en sortim de pié 
per un forat. En aquest punt hom hi ha col.locat horitzontalment un tronc quf 
ajuda forga i si més no, dóna confianga. És el célebre Pas de la Barra, conegut de 
temps immemorial i que ja constava en el mapa d'en Semir de 1949, pera 
rarament visitat avui dia. 

Després d'aquest pas continuem torrent amunt bo i cercant els passos més 
factibles i sobretot, menys embrossats d'arítjols . . . Aquesta part inicial és la que 
puja més dreturerament. Per aixó, aviat ens torna a aturar un segon obstacle: una 
enorme olla de gegant al bell mig de la qual hi ha crescut un robust arbre i tot. Té 
les parets sumament polides per I'aigua, la qual cosa ens obliga a buscar una 
solució per la seva pan dreta exterior. Pugem uns metres, en flanquegem un parell 
0 tres cap a Tesquerra i en superem dos més molt esmolats, fins que ens podem 
agafar ais arbusts de la part de dalt. Cal vigilar a no teñir una ensavinada, perqué 
aixó ens faria ficar el cap a Tolla . . . 

Al cap de poca estona més, ens trobem al peu del salt més espectacular: 
sobrepassa els 10 metres i fins i tot, és desplomat i Mis com una mala cosa. 
Remuntem primer aprofitant la vegetació de la dreta i tenim la sorpresa d'anar a 
topar amb una cinta de niló, negra, fixada a la paret amb un ferro i dos burins. 
Aquesta instal.lació -per bé que insuficient- serveix d'asseguranca al pas que ara 
ens cal guanyar. Hom s'ha d'enganxar a Textrem d'una branca d'uns 5 metres de 
llargada que tenim a Tesquerra; després s'ha de procurar asseure's damunt el tronc 
1 amb els peus a la cinta i a la paret alhora, anar desplacant-se a poc a poc fins 
arribar al tronc principal de l'alzina, lloc on s'acaba el numeret! Com és natural, 
la branca es vincla bastant i aixó fa que la travessa sigui realment moguda, a part 
del fet de trobar-se hom suspés a una altura que podem considerar de 
respectabte . . . 

Superat aquest pas —que podríem dir-li de TEngronxador— la cosa canvia 
radicalment. Ara el Hit del torrent és forqa planer i només cal parar compte a no 



enganxar-se amb els arítjols de costum. Ens recordem sovint de les tisores de 
podar que ens hem deixat a casa . . . Un bon tros amunt —sempre enmig d'una 
vegetació exhuberant- se'ns presenta un altre grao rocós, aquesta vegada, peró, en 
forma de tobogán. Com que no és massa alt, ens hi enganxem i grácies a trobar-hi 
preses petites, peró segures, su pe re m el pas sense massa problemes. D'aquí 
endavant hom troba alguns repetjons de tant en tant, peró es passen bé. També 
vam trobar el Bassal deis Toixons, indicat en el repetit mapa d'en Semir, i que, per 
cert, era pie d'aigua. 

Nosaltres várem fer el Hit del Torrent Fondo fins bastant més enllá del Serrat 
deis Escolans i com que la part de dalt de tot ja ens era familiar, retrocedírem de 
nou pels mateixos indrets. No cal dir que en els trams compromesos vam 
ajudar-nos amb unes bagues de cordino que, sortosament, portávem i sense les 
quals ja no ens hi hauríem emparrat. Com a conseqüéncia d'aquesta "passejada", 
ens hem fet el propósit d'equipar degudament els trossos difícils, tal com ja vam 
fer —fa una pila d'anys— al cami del Joc de TOca, al Torrent de Migdia. Malgrat 
aixó, recomanaríem fer el recorregut de baixada, a partir del camí de les Bateries i 
tot seguint el Serrat deis Escolans, de bon desgrtmpar.comencant l'excursió des del 
Monestir. D'aquesta manera, a part de fer-hi una netejada que convé, hom podrá 
conéixer un racó més d'aquesta meravellosa i extraordinaria muntanya que és el 
nostre Montserrat. X M _ BORRAS I HOMET 



ACTIVITATS 
GRUP INFANTIL 

Dia 10 , - EXCURSIÓ-CONJUNTA DELS DOS GRUPS A LA MASELLA 
(ALP). Desplapament .amb autoómnibus. 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. Hora de sortida: 6 del matí, del local social. Retorn: Entre 
les 7 i les 8 de la tarda. 

Vocals: Baldomer Parera, Lluís Busquets i Toni Alcaraz. 
Dia 24 - Grup d'11 a 14 anys: MATINAL A LA COVA DE LES ANIMES. 

Sortida a les 7'30 del matí, de l'estació de gasolina. Desplapament amb 
el servei regular de "La Vallesana". Presupost aproximat; 200 pessetes. 
Grup de 7 a 10 anys: MATINAL A LA FONT DEL CANYADELL. 
Sortida: A les 9 del matí, del local de la S.E.A.C. 

Vocals: Joan Tordera i Ramón Vila. 
Retorn previt pels dos grups: Ais voltants de les 2 de la tarda. 

ALTRES ACTIVITATS 
Dia 17 - EXCURSIÓ PER MONTSERRAT: Montserrat, Sant Benet, Sant 

Salvador, Serra de les Lluernes, Torrent de Santa Maria, Sant Jeroni, 
Serra de les. Paparres, Pía de les Tarantules i Sant Joan, on podem 
agafar el funicular per assistir ais actes de la Renovació de la Flama de 
la Uengua Catalana, que tindrá lloc a l'atri del Monestir. Hora de 
sortida: Dos quarts de set del matí. Places limitades. 

Vocal: Baldomer Parera. 
Dia 24 - ASCENSIÓ AL TAGA DE RIBES. Itinerari a escollir pels participants, 

possiblement des de Ribes. Sortida el matí del diumenge, després de 
llevar-nos. Arribada.quan siguem aquí. 

Com sempre, places limitades per la capacitat deis cotxes. 
Vocal: Miquel Estapé. 

XIV CICLE DE PROJECCIONS I CINEMA 
A les 6*30 de la tarda: EXCURSIONS PELS PORTS DE TORTOSA, 
diapositives, per Hermenegild Carreté, del Centre Excursionista de 
Catalunya. 
A les 6'30 de la tarda: RECORREGUT PEL SENDER G R - 4 (De 
Montserrat a Puigcerdá), diapositives, per Daniel Oriol, del Comité 
Catalá de Senders de Gran Recorregut. 
A les 6'30 de la tarda: CIMS DEL PIRINEU, diapositives, per Joan 
Muntada, de la S.E.A.C. 

Dia 3 -

Dia 17 -

Dia ,24 -



SOCIS PROTECTORS 
A petició d'alguns socis d'aquesta entitat a l'assemblea celebrada el mes de juny 

de l'any passat, l'acta de la qual publicárem en ['anterior butlletí, s'aprová la 
creació del títol de soci protector. Per a donar compliment al citat acord, es fa 
avinent a tots els associats que tinguin interés a partir del primer de gener 
d'enguany d'acollir-se a la nova modalitat de soci i abonar, per tant, una quantitat 
anual superior a la quota ordinária, que es posin com més aviat millor en contacte 
amb el Sr. Josep Coll o qualsevol membre de la Junta, a fi efecte de pactar les 
noves condicions económiques. A tots els qui us hi acolliu, per endavant, grácies! 

Es posa en coneixement de tots els socis que estiguin interessats en posseir la 
targeta d'asseguranca esportiva pei present any 1985, que al tauló d'avisos hi ha 
exposades les tarifes que per a obtenir l'asseguran?a d'enguany s'han d'abonar. 
Tots aquells que la sol.licitin i paguin abans del 8 de febrer será la S.E.A.C. qui 
cuidará de tramitar davant la Federació l'obtenció de llurs targetes; no així la 
d'aquells associats que ho facin més tard de i'esmentada data, els quals hauran de 
tramitar se-la personalment, amb les molésties que aixó suposa. 

LA JUNTA 

ASSEGURANQA ESPORTIVA PER A L'ANY 1985 

SECRETARIA 

Propa doméstic industrial 

Escola Pia. 61-63 
SABADELL 

r. a. r. s. a. 

FABRICACIÓ DE MATERIAL 

PER A ESCALADA I ALPINISME 
Instal.lactons i subministres gas propa 

Francesc Layret. 37 Tel. 714 57 45 
C A S T E L L A R D E L V A L L E S 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 aoondicionament 
de tota classe de VEHICLES 

Venda de cobertes 
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