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ENTRE MAR I MUNTANYA 

Del Monígrí a Les Medes 
Ta una hora que hcm sortit d'Lllá. 

E l ben marcat cami s'enfila fins a la 
creu del coflL de* d'on es veu relativa-
ment a prop Termita de Santa Cateri-
na. i continua amunt vera el cim cul -
minant peí castell de Montgri. L'n cop 
a dalt, conlemplem davant noslre la 
mar Mediterránia entran t per la badia 
de País. Avui el dia él calitjós i no 
es veu ni e! Piriucu ni cap cim d'altres 
serres. cero al QCftra entorn la gran 
planura de TEmpardá ens musirá els 
MUS tlibuixus geométrica de dilerents 
colon, seRons qué hi ha en els camps: 
plantación? de polluncres. d'oliveres. de 
pomeres; gruguenques exlensions de 
blat tot Juit segot. contrasianl Hmb el 
verd fort de les de blul de muro... E l 
Ter Iravcssa recte. Ilis, üns a la mar. 
La serra de Montgri, tallada, aspra. se
ca i plena de garrlc* peí cantó del Ter 
i amb espada)* a la cesta, baixa simu-
menl; en canvi. pe) cantó non) coberta 
de pineda. Després de delimitar Ies dues 
comarques em poní a notes, s'er.dinsa en 
la mar un llarg tro* fins O N s'u-i de 
nou a Taire i rep el nom d'Illes Medes. 
E n un dia ciar, la panorámica ha d'és-
ser maquíssimu. 

El rlililí de MontRrí fou fet construir 
per Jaume II per intimidar el comte 
d'Empúries en un temps que els to
ny o rs feudal» es revoltaven sovint con
tra el rei i per tant. no té forma de 
palau. linó de fortoleso. Només en que
den els qiiHtrc gmixudissíms murs amb 
nombróse? espitllere? i les quatre cor-
respnncnts torres ais anglcs. S'endevi-
na el pati d'armes i és fácil imaginar 
tots els hornea rcra els merleta amb les 
ballestea a punt. Fins i tot parlem de 
les peroles d'oli bu lien t que tira ven 
daltabaix. No sé si inlluit? per Tentorn. 
a Thora d'esmorznr. tots ens dedíovem 
a fer puntería a una fllera de llaunes 
de begudes Són les 11 i tot i que fa 
vent. el aol de juliol cotr.enga a escal
far de valent, raó per la qual. un cop 
recol lides les llaunes. inieiem el retom 
amb el proposit de tornar un altre dia 
més ciar. Daixem en tres Rruns: u n ho 
fon peí dret. altres peí cami i un? al
tre? puiunt abans el cim proper on hi 
ha el vértex geodésie. 

Amb una color impressionant arri -
bem. amb els rolxes. u la platja de TEs -
larlit. Plenissimn. com era de suposor. 
La sorra no permet passejar-s'hi des
éale. f« que a Tinstant que en toques 
de la seca se't crema el peu. Per aixó 
deixem tot seguít lo robo i ens llancem 
a la mar. Un xisrle suri espentani: 
Taigui é? boda i el central és molt 
fort. Pero un cop a din?, en? posem a 
noriar amb torva i ja no ho notem. T.a 
mar es mou juguiiora i a la platja. le? 
petites ones que hi escluten fan les de
licies de la qultxolla, VA sol continua 
COlanl a plorn i el jovent gaírebé no es 
mou de Taiguíi en tota Tes tona. Enrera 
queda Ja la silueta del castell de Mont
gri. on érem suora. Al nostre davanl. 
miR desdibujada per lo calitio, emer-
geixen les liles Medes com d'una his
toria fantástica. 

A diñar hi anem sota un pi. dalt d'un 
mirador, des d'on es veu tota la pano
rámica. Sota nostre. en vertical, con-
tínuament entren i surten del mar sub-
rrarinistes que recorren aquest pan-
natural, que és T entorn man de Ies 
Medes. Tota la mar. al voltant. está es-
quitxada de petites i mitjane? embar
cación» de tota mena. N'n en ennee el 
nom, peró Tassortit és variadissim i 
Tefecte és rr.olt banic. D'entre lotes, em 
criden Tatenció aquelles petites de ve
la: semblen del icario* papallotics blan-
nues, posaries sobre Tcspléndid blau 
d'oquosta hora (M mlfldlo, movent-se 
lleun-ent. Les Medes. es mostren ara 
nítides, atractivos, com convidant-nos 
a oue les visitem. I no sabem resistir 
la templarió. 

La barca «de foni de vidre» suri del 
port i enfila ver? Tobjectíu. M'agr&da 
estar en una de les puntes i de cara a 
la mar i aquí em poso al costat d'una 
familia de rosaran cstrangers i del t i -
moner. Deixem enrera la platjr. I més 
oetita eticara, la silueta del rastel! de 
Montgri. Miro la mar. Avui está viva, 
bríllant, belluuadissa. Diuen que la 
barca es mou molí, peró Jo trobo que 
no pas tant com em pensava i ara m'a-
gradaria. Arribem a les illcs i Tembar-
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Al Canigó a Vany del centenari 

del poema de Mn. Cinto 
Fcia goig de veu re la corma de 64 

•excursiónistes serpentejan!. |iels camins 
que pugen al Canigó. Den d'infants de 
S enyi a veterans amb els 50 complerts. 
des d'alguns d'en1renadÍ3sims després 
d'havcr fet la «MaiagaUs-Monlsen-al». 
a altres que per diferent* circumstán-
cics no havien fet excursión* Margues 
de feia temps. Tots amb la matcixa 
iHiisió: arribar a la creu del cim en 
aauest any del centenari de la publica
rte del poema épic «Canigó». de mos-
sén Cinto Verdagucr. 

El dissabte al matí hnviem visitat el 
monestir de Sant Miquel de Cuixa. i 
després d'haver menjat sota els arbres 
d'un «pique-niqiio» del poblé de C'HStcll. 
a la tarda pujárem el drel cami fins 
a Sant Marti del Canigó. visitant-lo tot 
MgllU. L a Metra d'«Kls dos campan ars». 
que parla d'aquesta monestirs. la te
ñí e.-n molt present mentre escoltávem 
les expliracions del guía de lorn (les 
de Sant Martí en francés, com sompre. 
per a pena nostra). 

Després pujárem amb els cotxes fins 
a Marialles, on al vespre resturen para
dos ln vintena de tendes que pnrtavcm. 
Un lort vent fred ens va empényer 
a tots. malfirat el dia seré i la bona 
vista nocturna, a, després de sopar, po-
sar-nos de pressa dins els sacs de dor
mir. 

A dos quarts de R del matí sortia la 
Marga comitiva admiran!, de nou o per 
primera vegada, el bonic cami que en
tre magnífics boses d'aveis s'enfila per 
le* Gorges del Cadí. Qui havia Megit ja 
el poema «Canigó». s'anava imaginant 
les fades, Flordeneu i Gentil segons el 
üoc per on passava. A dolt el refugi 
AraRÓ, esmorzárem tots plegáis i en 
acaba t. un cop travessnts els Plana del 
Cadí. VHni comentar ln pujada peí pe-
dregam. L a grimpada final va posar un 
ñus al pit a alguna que no l'havien fet 
mai, sobrotot pensant en la baixada de 

daaprda. 
1 arribarem al cim. més o menys can

sáis, pero tots amb la joia dTwver-ho 
aeonseguit. E l dia seré permeté gaudir 
da l'cspléndida panorámica que es veu 
des d alla. Al fons. la silueta de Mont

serrat ens recordé el moment actual d'a-
questn filtra nostra muntanya símbol. 
També es vela el perfil de La Mola. 
Una vegada reunits els més de seixarita 
excursionistes a l'espai reduTt del cim. 
el Mero recordá l'objectiu de la S E A C 
a Torganitzar la pujada coHectiva i va 
recomenor que es Dfegb Tobra «Cani-
góa. Tot seguí! el Josep Ramón féu una 
semblanco de Mn. Cinto i del poema, 
recitant-ne <le»prés un breu fragmenl. 
S'acaba amb el cant d'aEU Segador»» 
i uns quants visques. Ei fred era molt 
viu i després de fer diverses fotos i una 
de tot el grup. emprenguérem el des
een?. 

Qul hHvia temut la «desgrimpadu». no 
la va trobnr tan greu com havia pen-
sat i uns rapidissimamenl i altres len-
tament. cada u al seu pas. amb tota 
IranouiHilai. vam fer el retom u les 
tendes. admírant de nou la be 11 esa de 
les raconodes per on passávem. 

Mentre dinavem a Marialles, tot co
mentan! contenta l'excursiú. el temps 
magnific que Mavors feia convidava • 
aiiedar-nos-hi fins el vespre. peró el 
liara trajéete que ens esperava 1 la 
probable trobada de caravana a les cai
rel eres, ens féu desparar les tendes. i 
amb la rucanea de marxar d'alla en 
ainiell b-'fi m»mcnt. vam cantar, fent 
rntllana i agafats de les mans. «L'hora 
deis adéus». Ben aviat. amb els 13 cot
xes oue hi haviem anat, emprengué
rem el retom a les nostres llars. uns 
ner autopista, altres per carretera i al
tres por la pista de Pía GuiMem. 

Mentre (éiem els quílómetres de tor
nada, nnávem saboreiant. parlant-ne 
amb altres o bé intoriorment, el gruí 
record de) bou ambient viscut entre 
tots. del paísatge. que el temps ens per
meté de gaudir-lo plenament. i de la 
joia de ln pujada al cim del Canigó 
en aquest any senyalat. 

«Lo que un segle bastí. Tallrc ho aterra, 
mes resta sempre el monument de Déu; 
i la tempesta, el torb. l'odi i la guerra 
al Canigó no el tiraran a térra, 
tío esbrancaran Taltivol Pirineu.» 



Bons companys 
Amb empenta I ardit 
récordes aquel Is camins i penyals 
que, adelerals. joves i vitáis 
ascendíem amb neguit? 

Tu. valla motxilla. amiga inseparable, 
llavors eres ban jove i nova 
i aquest qui ara et lloa 
tenia al caminar lleuger. inatrapablc. 

Bona companya d'alegres caminades, 
han passat els anys. descolorida, 
do tant en tant, surta arraulida 
a l'esquena. i sentó tes abrapades. 

Ara el nostre pas ja no és 
aquoll d'anys ha. Et récordes 
quan anaves plena de cordes? 
I el pas com si lóssim llebrers! 

Fortes assolellades pirinenques; 
després del tro. la pluja 
i aquell vent qué puja 
i la llúíssor de Íes neus blanques... 

Tot s'ha congrial contra tu. amiga meva; 
mes no sois ets tu qui ha envellit. 
aquest qui escriu amb dolit 
també sent el pos deis anvs, i no el nega. 

Plegats assolirem Aneto i Pocets 
i, a milers, tants i tants d'altres indrets; 
ara el record es ta melanqia, 
i sois, mútuament ens fem companyla. 

Si joves comanpárem plegats peí cims la 
[batalla 

i ambdós plegats hem envellit 
quan jo mori, al cap del Hit 
et desitjo de company de mortalla. 

Un soci 

DEL MONTGRi A LES MEDES 
ve de la p. 2 

coció para la marxa perqué, a través 
del seu vidre. en poguem veure-hi el 
lons mari. Peixos de varíes menos, sois 
0 agrupats. passen i traspassen sota nos
tre. Els turistas no paren de mirar-se'ls 
1 a cada una que apareíx, fan una ex
clamarlo com si en diguessin la mena, 
pero com que no els entenc de res, ve? 
a saber qué diuen. A través del vidre, 
sembla que vegi una serralado a vol 
d'ocell. encaro que embolcallada d'ai-
guar precipicio que es perdeu en la fos-
eor, astrstas cañáis, cims i fondalades 
verdes que obren la meva imaginació 
a aventures própies de Jul i Verne. Ai -
xeco el cap. Ben a prop nostre. les 
roques, que lo constancia de les aigües 
ha embalmat. Les gavines es moucn in
cansables per aquest paratge que sen-
ten sen. Volen. i les esteses ales, blan
ques i Mises, teñen una auréola brillani. 
encisadoro. quan passen davanl del sol. 
Alguna, amb el sen magnííic vol. em 
fa pensar amb «Joan Salvador Gavinan 
i la seva ansia de perfeccionara en t. 
Allá, sobre una petita roca, rodejada 
d'aigua, una s'arregla les seves plorres. 
Unes altres suren immóhils sobre l'aí-

Rua. indiíerents al pas de l'embarca-
ció. Veient-les així. pensó que son molt 
diíereiits quan eslan quietes de quan 
volen. A térra les trobo vulgars i se-
gons com, més avíat lletgetes, peró 
quan es Heneen espai amunt esdevenen 
extraordinarios. Abstreta com estíc. 
pensont amb tot oixó, no m'he adonat 
que som ja a mar oberta. Rera nostre, 
la parel de les illes; davanl, tota la 
immensitat blava que es perd en un 
horitzó corbat. E l balanceig és ara molt 
fort. Aquí comenta un altre món, de 
la mateixa manera que o 4.000 m. d'al-
tura de les serralades en comenga un 
altre. 

De retom a l'Estarlil. em deixo bres-
solar per la barca moguda per les ones 
(Thora és quieta. tranauiHa) i tan bé 
s'hi está, que mig m'endormisco. i resto 
immergido en una borreja de snmnis 
i de realitats. 

Quan arribem a port. dono l'últíma 
mirada a la serra i a la mor. Tot m'a-
grada. tot m'ho estimo. Perqué 1«1 és 
el mateix: natura. I perqué així és el 
meu país. Així de bell! 

Teresa María 



VII Championat da Canigou. 

Ville de Vernet a Delsbains 
Course de montagne a altare libre 

ouverte aux coureurs et aux 
randoneurs 

Hola! Ja torno a estar amb vosaltres; 
aquest cop per parlar-vos de la V l l a . 
cursa del Canigó. Aquesta prova es va 
celebrar el passat 3 d'agost; ce la nos-
tro entLat hl várem participar: Jordi 
Altimira, Josep María Torrss, WiHiain 
Aylward i servidor. 

L a cursa surt i acaba en el poblé de 
Vernet. situat a la comarco del Con
fien!.; per a partícipar-hi cal estar con-
siderablcnienl entrena), ja que cal su
perar els 2.209 m. ce desnivell que hi 
han fins a l cim del Canigó. essent el 
recorregut total d'ur.s 30 Qms.. podent-
se invertir per recórre'l un máxim de 
8 hores. 

E l s drets d'inscripció. 45 franes. in-
clouen 0 avituallaments situats al llorg 
de Titinerarí i un gran diñar a Tambar. 

E l «uanyodor va ésser El lcs Riand. 
que rebaixá el scu propi record en 2 
minuts. establint-lo en 3 hores i 12 mi
nuts. Cal assenyalor que en lo catego
ría femenina va guanyar la Cristina 
Ferran. una noia de Ripoll. que va in
vertir 3 hores i 21 minuts. quedant 4." 

absoluta en la classifícacíó general, 
essent aquest temps el nou récord fe-
meni; aixó encaro té més mérit si te-
nim en compte que pertony a la cate
goría juvenil. 

Deis 194 corredor? que varen aca
bar, més de 70 eren catalana procedents 
del Principat. 

E l temps va contribuir a Téxit de la 
prova, dones va fer un día molí ciar, 
amb una baña visibilitat, sense ser la 
temperatura excessivoment alta, mal-
grst ésser a primers d'ogost. coso que 
va ajudar a suportar millor el dur es-
forg. 

Com anécdota curiosa, cal senyalar 
que el William es va presentar a Ver
net el dissabte al matí. provinent de 
Tcslació de Ribes de Freser, E l dio 
abans havia pujat a peu des de Ríbcs 
cao a Nuria. Nou Creus. va baixar cap 
a les Gorges de Caranga fins a Toes, 
des d'on va continuar a peu per la 
carretera cap a Vilafranco de Confien! 
i Vernet; latíicamenl tot aixó amb la 
motxilla a Tcsqucna. L'cnderrH de la 
seva arribada encara va poder fer la 
cursa en menys de 5 hores (4h. 51 m.)! 

E l proper any la tornaran a fer: els 
que h> hem anat tonim ganes de tor-
nar-hi; o veure si us onimeu uns quants 
més. 

Sebu 

ASSEMBLEA ANUAL DE SOCIS 

E l próxim divendres. día 28, a les 9.30 
de la nít, de primera convocatoria i a 
les 10 de segona, lindra lloc TAssemblea 
Ordinária de Socis, amb el següent 
ordre del dia: Lectura de Tacta ante
rior i aprovació. si s'escau. Estat de 
comptes i pressupost 1987. Elecció non 
secretan. Informació Estatuts. Rcvisió 
quotes socis. Compte d'activitats. Precs 
i preguntes. 



Repoblament forestal 
PER L'ANY VINENT 

Arnb el gust de la gran acollida que 
va teñir el passat mes de febrer la pe-
tita repoblació forestal » la carena del 
Sabater, aquest any j a preparem la de 
l'any vinent. És per aixó que sortirem 
per a recollir els aglHns, euidor-los i se
guir tot el seu procés. 

E n una soeietat on hi ho moltes bo
quetes que parlen i prometen, peró on 
hi ha molls incendia i devastacions fo

restáis, cal prendre de tant en tant íni-
ciatives particular? que rorresponen a 
d'altres estoir.ents. És per aixó que ens 
ho prendrem amb molta calma i serc-
uitat i infcntarcni i'er l'eino. 1 aíxi po-
drem continuar signan!: Per a molls 
anys i que lliurement vísqui la térra 
i . . . plena de vida. 

Miquel E. 

Activitats per aquest mes 

de novembre 

GRUP INFANTIL 

Dia H. EXCURSIÓ A L C A S T E L L 
D E MONTGRÍ (Empordá), per ais 
grups infantil? i per a tothom qui 
vulgui acompanyar-los. Desplaeament 
en autocar fins a Ullá. D'alla al cim. 
on está emplacal el castell, hi ha 
una hora, podont-se allargar la ca
minada fins a Termita de Santa Mag
dalena i al vértex geadósie de la ser
ra de Montgrí. A la tarda, visita al 
conjunt monumental de les ruines 
gregues i romanes d'Empúrícs. 

Sortida a les 7 del matí del nostre 
local. Preu del viatge: 050 ptes. (Cal 
pensar en e\ preu de Tcntrada a E m -
púries.) Per a inscripcions: Dies 3, 4 
i 5, de 7 a » de la tarda, a la SEAC. 
Vocals: Baldomer Parera, Jaume Sors. 
Alina Antonell i Lluís Busquéis. 

Dia 23. — Grup l'etits. — MATINAL A 
L A KONT DE CAN RIERA : Sortida 
a les 9 del mati. del nostre estatge 
social. Retorn ais volts de la 1,30 de 
la tarda. 

Vccals: Jaume Font i Nuria Sors. 

Grup Grans. — MATINAL A CAN 
TORRENTS (tema: Bolets). — Iline-
rari: Castellar. Can Sanl Pere, Can 
Torrents. Can Casamada i Castellar. 
Sortida a les 8 del matí del local so
cial. Cal portar el material fíx i una 
bossa o cistell, prefcriblement. 

Vocals: Alina Antonell i Montserrat 
Casajoana. 



ALTRES ACTIVITATS N O T A 

Din 16. Surtido per a recüllir 
nglans per repoblar Tony vinent, Lloc: 
A determinar, poro ¿egurament per la 
zona del Montseny Matinal. Surtida: a 
les 8 del mati del nostre local. Despla-
gument en colxes particular*. Poscu-
vos en contacte, per a demnnar més in
formado amb en Miquel E. 

Dia 30. EXCURSIÓ A L C A S T E L L 
DE MILANY (1333 m.). Ripollés. — 
Itincrari: Poblé de Vallfogona del Ri 
pollés, Cullet Creu de TEspinal i Cas-
tell de MNany. A la tarda, visita al 
Monestir de Hipoll. 

L'objertiu d'aquesta excursió és co-
neixcr noi;s racotis de Catalunya que 
teñen una furto emprenda de la nos-
Ira historia. 

Vocal: Raldomer Parera. 

Ja están a la venda escuts brodats 
ile l'Kntitat. al preu de 500 pessetes 
tinital. Poden adquirir-se a la serrió de 
material, els divendres, de 10 a 11 de 
lo nlt. 

XVIé, CICLE DE PROJECCIONS I 

CONFERÉNCIES, CURS 1986-87 

Dia 7. — A les 10 de la nit: A L P S 
O R I E N T A I S - A U S T R I A , diapositives. 
per Mero Purera, de la SF.AC. 

Dia 16. — A les 6,30 de la tarda: 
P E R UA T E R R A D E L S PROFETES . 
del Mar Mort al Sinai. diupositives. 
per Joaquím Monturiol. proíessor de 
Geología de la L'niversilai de Barce
lona. 

Dia 23. — A lea «,30 de la larda: X X V I 
MARXA EXCURSIONISTA INFAN
T I L D E C A S T E L L A K . Diapositíves i 
lliurament de premis. 

Dia Í0. — A Ies 6,30 de la tarda: G E L 
GALÁCT1C Rceull d'imatges insó-
lites entorn de l'escaladn en glag, des 
del Pirinea fins ais Alps. audiovi
sual, per Joan Quintana : Paredes, 
presiden! del Centre Académic d*Es-
calada CADE, de Barcelona. 

Amb aqüestes projeccimis, encetem 
un nou cicle que. degut ala interes-
sants i diversos temes que tracten 
llurs autora, rreiem que delectaran o 
tots els assixtents que en* honoren 
amb la seva presencia. 

L O T E R I A 

Han sortit ja les participación» de la 
Rifa de Nadal que. com cada any. juga 
TEntitau E l número és el 2B.f)t3. Bona 
sari a totrnm! 

SOPAR DE GERMANOR 

I LLIURAMENT DE PLAQUES 

El proxim dio 22. a dos quarls de 10 
de la nit i al Restaurant Marlinet. tin-
drá lloc l'anual Sopor de Germanor i 
Lliurament do Plaques ais companys 
que han complert 25 any» de soci a 
lYnUtat 

Kl tiberi será el següent: Meló amb 
pemil, conill amb allinli. pastis de 
poma. vi. aigua mineral, café 1 licor. 

E l preu será de 1.325 jessetes i les 
inscripción» podran fer-se al local so
cial o a Baldomer Parera (Major. 41). 



El caminar de la SEAC 
ACTIVITATS DEL PASSAT MES 

D'AGOST 

EXCURSIONS VARIES 

1. — Excursió matinal al Forau i 
Pía d'AlguaÜuts i Cova do ('Escaleta. 
Famíüco Pineda. Pons i altres. — ] . 
Cuenca. P l c u de! Prot. Torrent de la 
Como del Fura. Coll deis Tres Es t any» 
(2.660 m.l i Pie de Ventolau i 2.849 m.). 
Jaumc Torren». 

2. — Ascensió ai cim de Focets o 
Panti de L larda na (8.775 m.). Sortida 
del final de la pista de la Valí d'Enst 
(1.500 m.l. pujada peí refugi d'Erisl. 
G irge? de l.lardaneta. Canal Fonda i 
Espallla de Pocéis; descens peí motelx 
itincrari. Ramón Pineda. Josep Pon» i 
altres. — 2. Pallar? Subirá: Ainet de 
Besan, Alina, excursió a lea ruines de 
Tcsgieaia románica de Sant Qulrr d'A-
lin» (en fase de restaurocíó per TAs. 
Dcfcnaa Patrimoni de la Valí Ferrero). 
Jaumc Torren?. 2. Ascensió al Mu
lleres (3.010 m.) des de la boca S. del 
Túnel de Víella. per Jauire Sors i Joa-
quim Cnstany. — 2. Excursió al nai-
xement del riu Unyola i Mines i Llar 
de Uat. des de Bagergue. o peu. Frún
cese Carbones i Enríe Zorrilla. 

3. — Visita ais pobles de Roni i Be-
rani. del Pallars Sobirá. Jaume To
rrens». 

4. — Visita a Santa María de la To-
r r r (magníficament restaurada els any* 
1MH.4-K8) i a le? inscul tures prchistóri-
qUM (prop da 1« burda d'en Oauard) 
enltv les viles d'Alíns i Areu. Jaume 
Torrens. 

5. — Excursió Cerdanya-Confleut: E i -
nn (1.850 m.l. llom i cresta superior del 
Cambra d'Ase (2.750 m.). deseen» peí 
cantó opesut al Pía de Cambra d'ÁM 
i retom a Eina. a carree d'Anna M. 
Palíela i Icsep M. Torras, junt amb 
Josep Pullc'H. Merce i Pere Morera 
del C. M. de Térras?». — 5. Ascensió 
al pie d'Aaeto (3.404 m.): L a Rcnclu-
sa. Portillón Superior. Gelera d'Aneto. 
Coll de Corones i Pas de Mahoma: bai-
xada peí mateíx itinerari. Eloi Pineda. 

Ramón Pineda. Miriam Pons. Lluís 
Puna. Josep Pons ¡ 37 persones mós 
del Campament de la UES. — 5. Cuen
ca, Pleta Palomera. Clot de l'Escala, Es -
tany? Llavero. Inferior He ln Gallina 
i Mitjá, Pie de Mont-Kolg (2.884 m.). 
vértex geodésic (2.848 m.). Jaumc To
rrens. 

6. — Excursió al Capcir: Els Angles 
(visita a l'csglésia románica de Sant 
Miqutl. scgle I X ) . Mirador deis An
gles. Estaay de Vallccra i retora, per 
Anua M. Palle ja i Josep M. Torras. — 
6. Glorieta de Montead edo. Mon tesela
do. B w i (església románica antiga i 
capclla de Sant Francesc). Jaume To
rrens. fl. Ascensió al Tuc de Mulle
re» (3.010 m.) peí Fia d'Aigunlluts i 
Valleta de TEscalcla. descens peí mn-
ieix itinerari. Eliseiidn Soler. Ramón 
Pineda. Roser Antúnez. Josep Pons i 
altrw, — 6. Excursió al Montarla d'A-
ran (2.830 m.l: Pont de Riu». I.a Res-
tanca. Port de la Güella crestada i 
Montarto. Enríe Zorrilla i Frúncese 
Carbones. 

7. — Guils de Ccrdanya. refugi de la 
Feixa, bosc i estan.v de Malniu. les Mu
lleres, el Puig Pedros (2.911 m.) i re
tom, a carree d'Anna M. Pallejá. Josep 
M Torras i William Aylward. — 7. Es 
tán y de Ooiell. Fstany de Naorte (2.160 
m.). J . Torrens. 

8. — Tor. excursió . Sant P h l (Pere) 
i o la Forga de Tor i a Nuris. Jaume 
Torrens. — 8. Excursió a ln Valí d'Es-
tós i de Batisielles: Cami d'Estós. Pa
lanca d'Aigües Rases. Ibón Pequeño de 
Batisielles. Llar de l'Escarpinosa i Llar 
de Perramó (2.270 m.). Familíes Pine
da I Pon?. — 8. Valí H'Er. Carena del 
Puig Dorria. Pas deis Lladres. Cim del 
Puigmal (2 912 m.) i retorn. a cárrec 
de Josep M. Torras, arompanyat de 
Josep Pallejá. Mercé í Pere Morera i 
HIT) íes. 

y Excursió . I> F.stany» de llassi-
bers i Rosari. des de) Pía de Beret. 



Francesc Carbones i Enríe Zorrilla. — 
9. Ascensió al pie Carllt (2.921 ni.). Al 
bert Antonell, Alina Antonell. Montser
rat Sors i Jaume Sors. — 9. Ainet de 
Cardos. Excursió a Sant Marti de Fui 
(ruñes esglesia románica). Arrós. Es -
terri de Cardó? i Pía de Néeua (2.084 
m.). Jaun-e Torreas. — 9. Travcssada 
Ull de Ter. Pie de lTnfern (2.860 m.>. 
Coll de Nou Creus. Nuria i Queralbs. 
Modest Bordó. Guillem i Francesc Deu. 

10. — Ascensió per la vía Julius-Fock-
Weg. amb «ferrata», al cim Vordere 
Brandjochspitze 12.558 m.). de la regió 
del Tirol (Alps Orientáis). Joan Pare
ra i Baldorrcr Parera. — 10. Roní. San-
tuari de Sant Miquel. Bcraní. Excursió 
a Pedrés d'Auló ti."05 m.). Trinxeres. 
xavoles. fortificocions i restes deis im
pactes deis morters <ie la contesa civil 
del 1936. Jaume Torrens. — LO. Ascen
sió al Ki l i man jaro, muntanya de Tan
zania. Ironterera a-rb Kcnya (Africa), 
per Xesca López (fins els 5.000 m.), 
Gisela Pou. Jordi Permanyer i Conxa 
Romera, oue arribaren al cim del Gi l -
Itnan's Polnt (5.685 m.L junl amb Pep 
Ametlla. Jordi Castells. Dolors CaatePs. 
Jaume Raval i Viceng Altimira. que 
culminaren el nic Churu (5.895 m.). — 
10. Ascensió al Pedraforca (2.497 m.). 
Albert Antonell, Alina Antonell. Mont
serrat Sors i Jaume Sors. — 10. Ascen
sió al Carlit (2.921) m.),'per Guillem 
i Francesc Deu. 

11. — Cuanca (1.400 m.). Estany del 
Port de Tavascan. Estanv de Monta-
reny (2.260 m.), Cims de Montareny 
(2.620 i 2.600 m.). Jaume Torrens. — 
11. Conflent: Prats de Balaguer (1.309 
m.). Presa d'Aumet. Coll Mitiá. Pie Re-
don (2.677 m.). Pie de Gallinas (2.646 
m.) i retom, a carree d'Anna M. Palíe
la i Josep M. Torras. 

12. — Surri (recerca del paviment de 
códols de l'antiga parroquial románica 
de Santo ColomaL Estaon (pre-romá-
nica de Santa Eulalia, amb recents tro-
baile* de pintona origináis). Bonestar-
re. ProsDecció i troballa de Santa Ma
ría de la Líala (Pallara Sobirá). Jau
me Torrens. — 12. Excursió al Cercle 
de Pesons. Elvira GÚ&rdla, Adriá. Gu i 
llem i Francesc Deu. Nuria. Coll de F i -
nestrelles. Pie del Segre. Puigmal (2.913 
m.), Coma de l'Embut. Nuria. María 
Olivé i Josep Sors B. 

13. Ascensió a la Pica del Canigó 
(2.785 m.). des de Cortalets. per Josep-
Ramon Recordó. María Cos i Jordi Re
cordó. — 13. Pallars: L a Canalado. Re-
iugi i Llac de Certascan. Coll i Pie de 
Ccrtascati (2.853 m.>. Jaume Torrens. 
13. Traveseada Tregurá-Comu de Vaci -
Qucralhs. Adriá, Guillem i Francesc 
Deu. 

14. — E l Figueró. Font del Moli. Cal 
Mestre. Vallcárcara. Font del P i i re
tom. per Anna M. Pallejá. Josep M. 
Torras i amics. — 14. Ascensió a l'Aneto 
(3.404 m.l. per L a Restanca. per Ra
món M. Pont i Mare Pont (per auucsl 
últlm, el primer 3.000). - 14. Pallars: 
Cuánea. Bardes de Noarre (1.692 m.L 
Jaumc Torrens. •— 14. Ascensió al cim 
Geiereck (1.806 m.L Des de Glanegg, 
amb 1.300 m. de desnivell. a la regió 
de Salzburg (Alps Orientáis). Jordi Pa
rera. Joan Parera i Baldomer Parera. 

15. Molió, Padró de Sant Joan. L la 
na rs. Adriá. Guillem i Francesc Deu. 

16. — Ascensión? per la Maladeta: 
Valí i Eslanys de Corones. Pie de Co
rones (3.310). Pie del Mig (3.345 m.L 
Punía Astorg (3.354 m.L Creu de l'A-
»cto (3.404 m.L descens per la vía deis 
Descalzos al Coll de Corones, Pie d'A-
ragüells (3.037 m.) i retom. Josep M. 
Torras. Anna M. Pallejá, Sebastiá So-
lev. WiHiam Aylward. Josep M. Bal-
rells i Jordi Rovira (primer 3.000). — 
16. Pies d'Europa: Excursió des del Pont 
Pnncobcs. passont peí Congnst del Ca-
rés litis a Cain i retorn peí mateix 
lloc. visitant Camarmeña i el seu mo-
nument ais Pies d'Eurooa. Joan Mun
i d a i Marina Blancafort. — 16. Des de 
Tormo. Valí d'Eslús (Pirineu aragonés), 
asceps'ó al Pie de Perdiguero (3.221 
m.L Pero Sinum. M. Carme Lleixá. LL 
Rusauets. Núria S">"5. Joan Montserral. 
Montserrat Sors. Albert Antonell. Alina 
Antonell (pr. 3.000L Jaume Fors i Jo-
sen Sors R. — 16. Travrssada Caste
llar - Matadepera: Castel'ar. Careno del 
Sa^ater. Coll de Grúa. La Castellassa, 
Canal de TElefaut. Cami de la Font 
Soleio. Carena de les Animes. L a Mola. 
Covo del Drac. Mol Pas de Can Pobló. 
Cintile deis Cavalls. Con Pobló. Plec 
del T.libre. Can Torras. Matadepero. Jo
sep Pons, 



17. Espinavell. Co l l Pregón. Puig 
Ser. Adriá. Guillem i Francesc Deu. 

18. — Excursió a la To s sa P lana <ir 
L ies (2.916 m.). Jordi Allimira, Jaume 
Homct i Gisela Homet. — 18. T r a v e 
sada Caste l lar - Sant L l o r e m Sava l l -
Matudepera: Casiellar. Cadaíalch. Pn-
rany del Boter, L a Busqueta. Sant L1<K 
n-ng Savall. Valí d'Ilorta. Font 1 Co
rnil fiel Llor. Coll d'Eres. Els übil», Lo 
Mola. C«m¡ deis Monjos. rice del L l i -
brc. Can Torras. Matadepera. Ramón 
Pineda i Josep Pons. 

10. — Ascensió al Montarto (2.830 
m.), per la Valí d'Arlies. passant peí 
Refugi de La Restaura. Ramón M. Pont 
i Mare Pont. 

21. — Ascensión» per la Valí d 'Ensl 
Cascada. Refugi del Forcau. Canal Fon
da. Kspatlla i Pie del* P o e r U (3.375 
m.). rerorrecut complet (amida i re-
torn) de les Espades o Llardaneta (3.332 
m.). pHSsanl per la Tuca de L ia rd ancla 
(3.311 m.) i ascensió a la Dent de Llar-
duna (3.085 m.). tornant a baixor lins 
a Frist a carree d'Anna M. Pallejá. 
.losen M . Balcells i Josep M. Torra». 
21. ASI-PMSÍÓ al Píe Hoher - Dachste ln 
(3.1194 m.> Der «ferróla*. Punt de sor-
IÍ<1H al poblé de Ramsau. de la regló 
de TEstiria (Alos Orientáis). Bnldomer 
Parera i Joan Parera. 

24. — Castellar del Valló». Puig de 
la Creu. Font del Gurri. CasteUet. 
Sant Sebastiá de Montmajor. Cami del» 
Horts Vells. Coll M«nncr. Serra de la 
Codina. Caste l l de G a l Ufa (Ermita de 
la Mare de Déu de l*Ecología). Parany 
del Boter. Drecera de Cataíau. Canye-
Ues i Castellar, per Joaquim Caslany. 
Jaume Sor?. Jordi Rovira. Sebastiá So-
ley i Josep M. Torras. — 24. Castellar. 
Can Montllor. Guanta . Caslellet. Font 
del Canadell. Can Padró, Castellar. Jau
me Poní, Josep Sors B. i l'Isidor. el Jo
sep. el Pere, l'Amadeu. l'Enric i el Joan. 

25. — Castellar, Turell. Mas Ollvel. 
Sant Fcliu del Racó, Hostal del Cim i 
retorn per Fonts Calcnls. • carree de 
Sebastiá Soley i Josep M. Torra». 

28 — Excursió nel P r i o ra l : Pradell 
He la Teixeta Coves del Duran. Coll del 
G'»ix. Roca Roja. Falsct i retorn. per 
J M. Torras. — 28. Excursió a la Muga 
(2.860 m.) i la Mugueta. des de Lies, 
per Jordi Allimira. Rosa Salvado. Gi 
sela Homct. Jaume Homet i M. Dolors 
Cante ión. 

31. — Fontalba. Pulgmal (2.913 m.). 
Pie de Segre (2.844 m ). Coll de Fines-
trelles. Nuria i d'aqui a Fontalba amb 
pluja. Nuria Sors. Huís Busqucts i Jo
sep Sors B. 

MARXES I SIMILARS 

Dia 3. — V I I Camplonat del Canigó: 
Vernet deis Banys ( 8 5 0 m.), Cuatcll. Re
fugi de Marialles. Valí de Cudi, Caba
ñ i l d'Aragó. Canal de 1H Xemcneiu, Pi
ca del CanigÓ (2.785 m.), Refugi de 
Cortalets, Bosc i Refugi de Raluig i 
arribada a Vernet altrc cop. Per a fer 
aquest recorregut de poc mé» de 20 
Qirs.. amb gairebé 2.200 m. de desni-
vell. donaven un marge de 8 hores. S'hi 
varen classificar. reprcscntanl la SEAC: 
William Aylward <4h. 50m.). Sebastiá 
Botar '5h. 20m.L Jordi Altimira (5h. 
30m.). i Josep M. Torras <5h. 58m>. 

Dia 10. — I V Camplonat del Puig 
Perlc: E L Angles (1.600 nv>. Mont Llo-
ret. Roe d'Aude (2.376 m.L Coll de la 
Halmeta. Cim superior del Puig Peric 
(1810 m.L Pie de la Palma o del Pam 
(2.470 m.L Cabana de 1H GanyadH. Es
tany de Vallcera. Baleó del Capeir i 
iirribada a la placa del Gall d'Or, ais 
Angles. Representont la SEAC. s'hi va
ren classificar: William Aylward, An
na M. Pallejá. Jordi Altimira. Ramón 
Subtrana i Josep M. Torra*. Cal desta
car que tots cinc van aconsegulr el 
prerri especial (copa o medalla) dlnlre 
de les respective* «ategortes. 

ALTRES ACTIVITATS 

Dia 10. Assisiénria a 1.a Mola al* 
uctes de la D i ada d r Sant Morrng: Mis-
sa, processó. coca. etc.. etc. Familia Ma
ñosa - Pía. Jaumc Font. María Olivé, 
Josep Sors B.. Nuria Sor* i algun altre 
castell arene. 
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