
A dalt: Marxa Excursionista Infantil. 1984. Travessant el Ripoll, al fons el 
massís de Sant Lloren? del Munt Josep Sales 

A baix: A Sant Lloren? del Munt (La Mola) també els infants hi pugen 
Josep Sors 

DIA 6 D'OCTUBRE XXV MARXA EXCURSIONISTA DE 
REGULARITAT DE CASTELLAR - NOCES D' ARGENT 



XXV Marxa Excursionista de Regularitat 

NOCES D'ARGENT 

Recordem a tots els associats ¡ castellarencs en general que enguany, 
el dia 6 d'octubre, celebrarem la XXV edició de la Marxa Infantil de 
Regularitat, a la que ens plau convidar a part¡cipar-hi a tots els infants 
de Castellar en edat compresa entre els 7 i 13 anys. 

Si és amb goig que podem commemorar ara les Noces d'Argent de 
la Marxa, cal dir que aixó és possible grécies a la col.laboració que 
any darrera any les famílies castellarenques no han dubtat en donar
nos, amb la participació de llurs filis. Uns infants, els d'aquells primers 
anys, que avui, molts d'ellst són els pares deis actuáis participants A 
tots, pares i filis, moltes grácies! Som conscients de qué la Marxa. 
sense vosaltres, no seria pas el qué és, car, si nosaltres Torganitzem. 
realment vosaltres en sou els auténtics protagonistes que li doneu vida. 

I com que unes Noces d'Argent cal celebrar-Ies, hem pensat que la 
millor manera era fent una Marxa que en el seu recorregut sobresortís 
un xic del de les anteriors. Ho aconseguirem, pensem, fent gaudir a 
tots, infants participants i familiars que vulguin acompanyar-nos. de les 
belleses del nostre Sant Lloren? i del cim culminant. La Mola, on 
s'esmorzará. 

Recordeu, dones, que el dia 6 d'octubre pot ésser un dia d'esbarjo 
molt bonic per a tots. En el proper número donarem dades i detalls 
concrets. Us anticipem que els dies d'inscripció serán T I , 2, 3 i 4 
d'octubre. I com que és una marxa d'una certa envergadura i necessi-
tarem forga persones grans per ajudar a les tasques de control i 
demés, des d'ara quedeu tots convidáis a col. laborar amb nosaltres en 
tal diada. A tots i a la bestreta, mercés! 

COMISSIÓ ORGANITZADORA 
XXV MARXA INFANTIL 

BUTLLETÍ INFORMATIU MENSUAL DE LA SECCIÓ EXCURSIONISTA 
DE L'ATENEU CASTELLARENC Carrer Colom - Tel. 714 54 82 

CASTELLAR DEL VALLÉS 
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Extracte de l'Acta de l'Assemblea General 

El dia 21 de juny d'enguany, es celebré l'Assemblea General de Socis, obrint 
Tacte -amb unes paraules de benvinguda- el president en funcions senyor 
Baldomer Parera, el qual es congratula de la bona assisténcia de socis en relació 
amb anys anteriora. 

Referent a les activitats, el senyor Parera informa que es feren 51 sortides 
d'alta muntanya, 29 de mitja i 88 de baixa muntanya,6activitats d'espeieologia 
36 escalades, es participa en 11 activitats organtizades per altres centres i es 
visitaren 36 santuaris. Els dos grups infantils han reaützat 26 sortides, amb una 
mitjana d'assisténcia de 24 els menuts i 15 els més grandets. 

El Tresorer dona compte de Testat económic de l'any 1984 en l'apartat 
d'ingressos i despeses, que s'aprova. El Secretan, peí seu cantó, explica Testat 
de despeses de la Marxa Excursionista Infantil de l'any passat. 

A continuació es dóna compte a l'Assemblea del projecte del pressupost 
d'enguany, que es comenta extensament i finalment s'aprova. També s'informa 
de l'aprovació per part de TAjuntament, de la concessió d'un ajut económic de 
80.000 pessetes corresponent a l'any 84 passat. 

L'encarregat de material notifica Tadquisició de material i d'un projector de 
diapositives, compres que s'han pogut fer grácies a un ajut rebut de la 
Diputad ó. 

Tot seguil es passa a l'apartat d'élecció de cárrecs, que a conseqüéncia de la 
dimissió del senyor Antonell, són els de President i Vice-President. resultant 
elegit per a President, després de votació, el senyor Baldomer Parera, que ho era 
com a interí, ¡ el de Vice-President queda atorgat al senyor Jaume Sors, que ho 
és per aclamació. 

La vocalia de Fotografía queda a cárrec del senyor Josep Pou, per dimissió 
del senyor Josep Sales i s'acorda que la vocalia de Muntanya. a partir d'ara, 
s'anomenará de Muntanya i Jovent, essent-ne responsables els senyors Joaquim 
Castany i Enric Zorrilla. Les altres vocalies nn canvien. 

En l'apartat de propostes de vocalies, destaca l'acord de convocar una reunió 
per tal d'organitzar el proper curs infantil, en el qual es demanará la 
col.laboració de tots els pares interessats. 

A continuació es discuteixen i s'aproven les quotes de socis peí proper any. 
que queden fixades així: 1.050 pessetes pels grans, 775 pels juvenils i 500 pels 
infantils. 

S'acorda també tirar endavant la qüestió deis estatuts, comprometent-se la 
Junta a convocar per a la próxima tardor, una assemblea extraordinária per 
estudiar-ne un esborrany. 

A tres quarts d'una de la nit i no havent-hi més assumptes per a tractar es 
doná per finalitzada l'Assemblea. 



El meu primer 3.000 
PUNTA ALTA DE COMA LES BIENES 
(3.017 metres — En realitat en fa 3.014, peró hi havia forga neu) 

Era el 25 de maig del 1985, dissabte, quan Tactual president Baldomer Parera, 
Josep Pons i jo, en Sebastiá Soley, sortíem a les nou del matí del mateix dia, per a 
pujar a un deis molts bonics pies majestuosos que tenim a la nostra ierra. 

No explico el viatge perqué anava migadormit. Es ciar! ,si no tensson, ja te'nfan 
venir amb les cassettes de cancons lentes, que combinades amb el boocoooom del 
cotxe, et ve una nyonya, que vulguis o no vulguis. has de dormir. 

Un cop várem arribar a l'Estany de Cavallers amb cotxe, a¡ migdia, com és natural, 
férem una mena de diñar amb truita de patates. No sé el qué menjaven els altres, 
perqué tenia molta gana i anava per feina Havent dinat i un cop fet el rotet, 
comengárem a caminar vers el refugi Joan Ventosa (2.200 metres). Ja ens faltava 
poc per arribar, quen de sobte, plif, plinc, plip, comenga a ploure, peró no ens va 
espantar, perqué era una boira extraviada i sense mare. 

Després d'haver menjat el plat d'escudella, la botifarra i altres minúcies que ens 
donaren per a sopar, anárem a dormir. 

L'endemá, ja llevats i guarnits per assolir la muntanya, ens despedírem deis allí 
presents. Amb neu des del refugi comengárem la marxa. 

Vam estar de son aquell dia, perqué a la nit havia glagat una miqueta, només 
una miqueta, i aixó ens va animar i no tinguérem grans dificultats a la sortida. 
Peró quan comengá a apretar el sol, la neu s'anava afeblint. Peró vam arribar sense 
gaires complicacions al cim. 

Perseguits per una boira, comengárem a perdre altura, peró les dificultáis 
augmentaren, perqué la neu estava bastant tova. I baixárem, podem dir, a Testü Via 
Crucis. 

Tornava a sortir el sol ¡ no ens empaitava el ma! temps. Peró quan menys ens ho 
esperávem, flaaachs, p o m . . . En Parera es va enfonsar en un forat. Gane, elane, 
flichs, clone, picava en Mero, desesperar I quan Thi anávem a donar un cop demá, 
fias, xas, aah! , en va sortir il.lés. 

Ja en el refugi per segona vegada, de nou ensacomiadárem de tots i marxáremcap 
a la Presa de Cavallers, on d'allíambel 131 .matrícula de Barcelona, d'en Baldomer, 
anárem a Boí, on pernoctárem. A l'endemá, en pía turístic, flec, flic, fluc, férem 
unes fotografíes del poblé pirinenc de Taüll. 

El nostre país, igual que d'altres vems, disposa de pavellorts esportius, clubs, 
piscines, camps de fútbol. . . entre d'altres. I també gaudeix a'entitats excursio
nistes. com en el nostre cas, la S.E.A.C. 

Ben segur que tots vosaltres i si no tots una gran part, heu fet alguna excursió 
per la muntanya, sigui mitjana o alta. 

En la sortida que vam fer els dios 25. 26 i 27 de maig, amb Baldomer Parera i Josep 
Pons, vaig aprendre moltes coses que encara mai havia posat en práctica. Una de les 
quals -que vaig poder gaudir grades al bon temps— fou la de posar els peus per pri
mera vegada en la meva vida, a un cim de 3.U00 metres. Perqué assolir un cim noés 
com bufar i fer ampolles, jaqueperamiTexcursionismeésun deis esporas més durs, 
suats, diversos. . . i més sans Practican! aquest esport, entres en contacte amb la 
natura, amb la gent i fauna. Exposar-se ala muntanya, és visitar un mónambescassa 
interferencia humana. 



La vegetad ó que s'hi dona és baixa i en general, uniforme. Aixó fa que h hagi 
grans espais oberts. Tots aquests factors determinen I exsténciad'un tipusde fauna 
altament especialitzada I molt resistent. 

Total, oue la muntanya és un lloc per a meditar-hi explorar-hi i contemplar —a 
pan de practicar-hi— Texcursionisme; aixó és ciar, per anar a la muntanya s'hi ha 
d'anar preparat, perqué és una cosa molt abrupta i nosapsmai el quéhi pot succeir. 

SEBASTIÁ SOLEY 
(14 anys) 

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

Excursión! Infantils 

Dia 2-Excursió al Puigsacaim, de 1.515 m. 
(Garrotxa). Entre infants de les dues colles i 
persones grans, foren 47. En autocar fins a 
Coll de Bracons, esmorzar a la Font Torne-
dista, fotos al cim, diñar a Santa Magdalena i 
descens, passant peí Santuari de les Ollotcs, 
fins a Sant Privat de Bas. Dia 9- Tot i haver 
sortit, la trentena d'infants va ser tornada de 
Castellet en cotxe, degut a la forta pluja 
caiguda, just al moment d'arribar-hi, per a 
fer el Campament Infantil, i a la densa boira 
baixa. L'endemá, un grupet va anar fins a 
Can Casamada. 

Excursión! varíes 

Dia 7 - Excursió al Santuari deis Tossals 
(Bergucdá), que está completament enrunat, 
des de la boca de la Mina fins al cim del 
Tossal Gran (1.499 m.) i baixant dírectament 
per un antic arrossegador de trones, a cárrec 
d'Anna M. Pallejá i Josep M. Torras. Dia 8-
Asconsions al pie de Setéria (2.518 m.), al 
de Bassera o de Llacs (2.691 m.) i a la Torre 
de Cabús (2.778 m.)( a les Valls d'Andorra, 
per Josep M. Torras, junt amb Josep M. 
Balcells. Dia 9- Excursió a Les Agudes 
(2.762 m.), passant pels Castellets. Degut al 
mal temps es féu en matinal. Joaquim 
Castany, Enric Zorrilla i Jordi Altimira, del 
Grup de Jovent. Dies 15 i 16— Excursió al 
Barranc del Mascón (Osea), des de Rodellar 
Pernoctació al poblé abandonat d'Otín. En el 
descens al Mascún mitjá, es comprová que la 
placa dedicada al nostre amic J. Rovira ( i ) , 
havia estat, en pan, mal mesa per algún 
brétol. Albert Antonell, Baldomer Parera, 

Joan M. Lloret, Montserrat Sors, Alina Anto
nell i Montserrat Casajoana. Dia 30- Sortida 
a la Serra Pedregosa (Cadí). Familia Garre-
rasCalderó. D. Calderó, J- Montserrat, J. 
Sors I i II i Núria Sors. Dia 30- Excursió a 
Montserrat: Canal de la Llum, Canal deis 
Micos, Miranda deis Ecos, Montgrós, Canal 
de la Llum. Baldomer, Joan i Jordi Parera, 
Joaquim, Gloria, Joaquim i María Salvador i 
Dolors Ustrell. Excursió al Mont Perdut: 
Ordesa, Cotatuero, Gruta Casteret, Góritz, 
Mont Perdut (3.353 m.l i Ordesa. Jordi 
Clapers, Josep Llinares i Jordi Sola. 

Sant Lloren?, Puig de la Creu i entorns de 
Castellar 

No cal dir que se n'ha fet for?a, i variades en 
ruta i en Margaría. Com a mostra. Dia 2 -
Excursió al Serrat del Cementíri, Ca n'Amet-
ller. Turó i Forn de Can Santpere, Fábrica 
de Vídre, Pía de la Bruguera i retorn a 
Castellar, per J.M. Torras. Dia 9- Volta 
integral al Montcau, partint de Coll d'Estena-
II**. Joan Muntada, Francesc Ferrer i Emili 
Altimira. Ota 16- Excursió al Puig de la 
Creu, per la Carena, Coll Roig, Fonts Altes 
de Canyelles, Pedrera del Cente, Font deis 
Casots i retorn a Castellar, peí Anna M. 
Pallejá, Josep M. Torras i el "Xim". Dia 23-
Excursió per Sant Lloren?: Les Arenes, la 
Castellassa de Can Torras, Canal de l'Elefent, 
Font Soleia, La Mola, Morral del Drac, Canal 
de Sta. Agnás i Riera del Dalmau. Joan 
Esquena, familia Salvador-Ustrell, B. Parera i 
T.M. Datsira. Dies 22 i 23- Excursió a La 
Mola amb pernoctació a la Balma de la 
Pinassa, on es recolli el llibre-registie, que ja 
estava pie. Miquel Estapé i Joaquim Castany. 



Dia 30- Excursió per Sant Lloren?: Coll de 
Grúa, La Mola, Morral del Drac, Pía deis 
Ginebrons, Carena del Pagés, Coll d'Eres, 
Turó de Montcau i retorn altra vegada per la 
Mola i la Font del Saüc, per Josep M. 
Torras. 

Marxes 
Día 2— 49 Marxa Excursionista de Regula
ritat de Catalunya, a la Comarca del Mares-
me, amb sortida i retorn a Sant Andreu de 
Llavaneres i ascensió al Cim del Montalt, 
magnífic mirador. Albert Antonell-Alina An
tonell, Jordi Al ti mira-Tomas Mañosa, Enric 
Zorritla-Tina Martínez, Josep Sors B.-Joan 
Montserrat. Dia 2— Marxa de Resistencia del 
Berguedá. Duríssima prova, amb un desnivell 
aproxímat, entre pujades i baixades, de 
5.000 metres: Montellá (Cerdanya), Prat 
d'Aguiló, Pas deis Gosolans, el Collell, cim 
del Pedraforca (2.497 m.), Gresolet, Coll de 
la Balma, Bagá (Berguedá). Recorregut en 16 
hores. Pere Simón, Koldo Basterretxea i 
Josep Pons. 

Cicle de sortides a Santuaris d'Utilitat 
Excursionista 

Dia 2— Visita al Santuari de Montdois i a 
l'església de Sant Joan de Fábregues (Osona), 
Mare de Déu de la Font de la Salut 
(Garrotxa), Mare de Déu del Far (La Selva-
Guilleries) i Santuari de Cabrera (Osona). 
Jaume Torrens i Joan M. Lloret. Dies 22, 23 
i 24— Visita ais Santuaris de Mare de Déu 
del Remei, de Bolvir, Mare de Déu de 
Quadres, entre All i Isóvol, Sta. Maria de 
Talló, Mare de Déu de Bastanist (Cerdanya), 
Sant Joan de TErm Nou, al coll de Basseta i 
també a les ruñes de Sant Joan de TErm 
Vell. Ascensió al Comabona (2.530 m.), des 
de Prat d'Aguiló. Jaume Torrens, Joan M. 
Lloret, acompanyats, com sempre, peí 
"lago". 

Escalades 

Dia 2 - Dues escalades al Pie Martell (Casteil-
defels), una per la via "Corazón loco" i 
Taltra per la vía "Muntant World". Joaquim 
Castany i Joan Masagué. Dia 29- Práctiques 
tfescalada per adheráncia a la Plaga deis 
Quatre Vents (Garraf), per Josep M. Torras i 
amics. 

Esquí 

Dia 23- Ascensió al Pie d'Aneto (3.404 m.), 
des de la pleta de la Renclusa i descens amb 
esquís per la glacera fins a Barrancs, retor-
nant per Aiguallut, amb un desnivell esquia-
ble de 1.300 m., a cárrec de Josep M. 
Torras, junt amb Jordi Salas, del CBM. 

Altres activitats 

Dia 1 - Al nostre local social té lloc el 
lliurament de premis al concurs fotografíe 
sobre la 2a Mostra d'Oficís Artesans, inaugu-
rant-se tot seguit Cexposició de fotografíes 
presentades. Després es passaren uns vídeos 
del dia de la Mostra. Dia 1 3 - Últim dia del 
Curset del Ball d'Envelat, que organitzat peí 
Grup de Jovent, havia comengat el 8 de 
maig, amb el lema "Els excursionistes també 
ballem". El dibuíx del programa fou fet per 
Joaquim Castany. Foren 5 classes en les que 
s'ensenyaren els punts de: vías, fox, bolero, 
txá-txá-txá, rumba i pasdoble, a les 12 
parelles apuntades. Professor: Miquel Estapé. 
El dia 30, es féu un especial tango de quatre 
hores de durada. Professor: Jordi Chueca. 
Dia 23 - Revetlla de Sant Joan, organitzada 
peí Grup de Jovent. Dia 21— Assemblea 
General de Socis, de la qual en publiquem 
un extracte en aquest mateix número. 

Per iniciativa del Grup de Jovent, s'han posat a la venda les 
"SAMARRETES DE LA SEAC" 

Se n'han confeccionat més de 100 de diverses Talles i colors, amb l'escut 
i el nom de la nostra entitat. 

Ja tens la teva samarreta? 



ACTIVITATS 
Grup Infantil 

REUNIÓ PER A PLANIFICAR ACTIVITATS 
El proper dia 14 a les 6 de la tarda ¡ en el nostre local social, es faré una reunió a fi 
d'estructurar i planificar les activitats a desenvolupar durant aquesta temporada. Es prega 
Tassisténcia deis monitors habituáis del grup, i es convida ais pares i tothom que estigui 
¡nteressat en aquest Important tema. 

ALTRES ACTIVITATS 
Dia 7 - A les 7 de la tarda: Inauguració de l'Exposició FLORA DEL VALLES i ESMALTS 

EN RELLEU. 
Dia 22 - II TRAVESSIA DEL RIPOLLES EN MENYS DE 12 HORES, per a participants 

majors de 16 anys. Itinerari: La Molina, Castellar de N'Hug, Montgrony i Ripoll. Drets 
d'inscripció: 150 pessetes. Llargaria de la marxa: 40 qutlómetres, aproximadament. 
Desnivel»: Des deis 1.660 metres de la sortida, ais 1.930 de la cota máxima i a» 691 de 
('arribada. Per a més informació. Secretaria de la S.E.A.C, els dimarts ¡ divendres, de 10 a 
11 de la nit 

Dia 29 - EXCURSIO PER LA COSTA BRAVA. Itinerari: Tossa de Mar, camí de Tossa a 
Sant Grau, Mare de Déu de Grácia, Puig Cadiretes (518 metres), camí del Molí i Tossa. A 
Tossa hi haurá remudada general al Mare Nostrum. A la tarda podríem visitar les murallas 
de Tossa antiga. Vocal: Baldomer Parera. 
2? RONDA DE MATADEPERA. Interessant recorregut d'unes 5 hores de durada, que co
menca i acaba enfront de TAjuntaenent de Matadepera. Inscripcions en el moment de la sor
tida que será de 7.30 a 9 del matí. 

III CICLE DE SORTIDES PELS SANTUARIS D'UTILITAT EXCURSIONISTA 
Dia 1 - MARE DE DEU DE LES OLLETES (Garrotxa) i MARE DE DEU DE LA FONT DE 

LA SALUT (Garrotxa). Dia 31 pernoctació. 
Dia 29 - SANTA FE D'ORGANYÁ (Alt Urgell) ¡ MARE DE DÉU DE LA CARRÁNIMA 

(Pallara Jussá). Dia 28 pernoctació. 

MARXES PATROCINADES PER LA FEDERACIÓ D'ENTITATS EXCURSIO
NISTES DE CATALUNYA 

Dia 29 - VI MARXA GENERAL INFANTIL DE CATALUNYA - U.E. Sant Joan de les 
Abadesses. 

Dia 7 - A tes 7 de la tarda: Inauguració de l'Exposició 
FLORA DEL VALLÉS 

oferta desinteressadament per la Secció Natura de la U.E.S. 

A més, la senyora Angela Castel Barreda, ens fará conéixer els seus magnífics 
i artístics treballs, exposant uns 10 quadres sobre 

ESMALTS EN RELLEU 
L'Exposició restará oberta del dia 7 al 15 de Tactual setembre. Horari de 
visita: Feiners, de 6 a 8de la tarda i diumenges, de 12 a 2 i de 6 a 8 de la 
tarda. 



Televisió 
Vídeo - So. HI FI 

basar sede XXI 
els ofereix gran assortit 
d'objectes de regal: 
Rellotges, 
Joguines Electróniques, etc., 
com també aparells de 
música i venda 
d'electrodoméstics al detall. 

Colom, 3 - Tel. 714 76 70 
CASTELLAR DEL VALLÉS 

Propa domestk industrial 
r. a. r. s. a. 

« T A D E R S ^ 
Escola Pia. 61 - 63 

FABRICACIÓ DE MATERIAL 
SABADELL 

FABRICACIÓ DE MATERIAL 

PER A ESCALADA 1 ALPINISME 
Instal.lacions i subministres gas propa 

Francesc Layret, 37 Teb 7145745 
CASTELLAR OEL VALLES Concassionari 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 acondicionament 
de tota classe de VEHICLES 

Venda de cobertes 

Passeig. 72 - T e L 714 5 1 91 - C A S T E L L A R D E L V A L L E S 


