


I acanees, altea vegada 
Torncm a parlar de vacare-es. Ho lem tan!, perqué considerem important e! tema, ja que eslem plenament convencuts que les vai-ances són nocessnries; el descans ós un dret de 1'horne, poder fer vacanco* és un gran benefiei. 
Les vacanees són necessdrles perqué trenquen lu monotonía del troball quoti-diit; serveixen per H refer forces físiques i espiritual»; per a retrobar-sc la familia, mnrit i muller. i pares t filis; per a fer prnjeetes de fUtur d'acord amb les ncccsal-tats de cada u. de manera que el final de les vacanecs siguí un comentar de DOU amb energies renovados. 
Un perill que tením peró, quan se'ns presenten per davant unes selmanes de vacanecs. és raure en la passivitat. confonenl-la amb la inactivitaL Són dues actituds dislíntes. Estar inactiu del treball habitual és la finalitat de les varare-es f és el primer pas per aconsoguir el descans. Axó no obstant. l'homc excursionista, per esséncia actiu i creador, no pot dcixar-se mure en un abundó que el porti al tanl-se-me'n-dóna. Hcnse cap iniciativa propiH. sino que ha de teñir una déria, unes motivación*, que l'estimulin o comportar-ue d'una manera activa. 
Els viatges, l'cxcur.sionisme. la curiosiiat de conélxer unes noves genis, una nova térra, l'aprofundimonl d'una comarca, o el süenci deis cims, pot ajudar-nos, i segur que ens ajuda. a fomentar la imaginació, la rreativitat i l'onriquiment huma. 
Dé. eadascú ha de buscar, d'aeord amb el scu taranná. la forma de vacara-es que pot fer, pero sempre saben! treure partit del temps lliure de qué disposa. 
Bonos vacances per a tuthom i felíc retorn! 

SEAC 

Excursió al Cadi( 14~6-87) 
A les quatre. la má del mou pare em tocava Tcspatlla indicant-me que em lleves; al cap d'una mica em dirigía al lavabo contcmplant al mirall que la son os refleetía notablement a la mvva cara. Pujárem al cotxe i un cop recollida TEstel, ens vam dirigir a la SEAC. on de mica en mica, el nombre de components de ('excursió s'aná complctant fin» que hi fórem tots deu. Tothom feia cara de son. 
A les set en punt arribivem a Martinet. on ens vam esperar fins a ser-hi els tres cotxes per enfilar-nos, junts. cap a Estaña. Dcixirom el cotxe al comencament <lel camí que conducix a Prat de Cadí. per on comenvárem a enfilar-nos. Eren més 0 menys tres quarts de vuit i no hi havia gaire boira peró... mentre esmorzivcm a la Fonl del Pi. sota Prat de Cadí, la cosa s'onó complican! fins a tal punt. que mentre pujávem per la Canal del Cristal], no véicm ais de davant (perqué Jo anava H dHrrera). 
A La Canal del Cristal! normalment hi ha neu I per aixó anóvem preparats amb piolets i grampons. encara que aquests últims no els vam fer servir, perqué la neu era tova, i val a dir que encara que hi havia més neu que altrcs anys, la Font del Cristal! era completarr.ent seca. 
Un cop a dalt del coll de la Canal del Cristal), osmorzárem amb un «aire acondiciona!» i una animació que era massa: a dalt el paísatge era tot curios: la paret nord del Cadí tenia dins les seves can ais tot de boira blanca talment com si hi haguessin posal cotó. i de la paret sud en pujnva un vent d'aquells «d'agafa-t'hi fort». 
Aixi. dones, vam arribar molt esventals al Puig de la Canal Baridana. el cim més olt de la ¿arralada, i tot aeguit baixárcm d'una revolada la bonica tartera de lu seva canal (la Canal Baridana). 
Alió que ja no íou tan rápid va ser la traveseada del tros de Cadi que huviem fet per la cresta, ara per baix, dones haviem de retrobar el cotxe. ja que ens va costar Torca trobar el rami, pero amb tot i aixó. ens en sortírem bé i ja ti baix. vam diñar estirats er i tro» t de la bonica i tova gespa d'aquests paratges. 

Marina II 



Pensem-hi 
A vegades. esperonast més peí nostre oreull de pares més que peí candi que 

puguin disfrutar-ne ells. estimulem i fins i tot potser empenyem ais nostres filis 
a unes practiques esportives superiors al qué la seva naturalesa pot suportar. 

Al «Boletín Informativo de la Federación Española de Montañismo», del mes 
de desembre de 1986. signat peí Dr. August Castelló Roca, en l'apartat OPINIO
NES, comenta el fet d'una ascensió al Mont Blanc d'un nen de 14 anys. És aquest 
un cas potser excepcional... pero, nosaltrcs, a un nivell més modest. és ciar, ¿no 
Fhcm comes aquest error en les nostres sorüt'.es amb gent mencda? Val la pena 
de pcnsar-hi. oi? 

Tradoít del castellá, us oferim tot seguit la carta del doctor Castelló. 

«M'hn entristit llegir en el Butlletí 
del mes de setembre d'aquest any. la 
dcscripcíó de l'ascensió al Moni Blanc 
d'un nen a Finici de l'adolescóncia. 

sBiológicament, l'organismc. ais ca-
torze anys. no s'ha d'enfrontar amb 
aqüestes altituds que comporten hípó-
xia, problemes de termoregulaeió. ra-
diacions, fatiga muscular, cardíaca i 
respiratoria. El xicot es troba en la 
fase de desenvolupoment hormonal i 
psicológicament presenta una labililat, 
assenyalada per tots els estudiosos, que 
en un moment determina! pot produir 
una tragedia. 

»La dcscripcíó enlista insensatesa 
amb insensaetsa. i si el final ha estat 
favorable ha d'agrair-se o l'angel de la 
guarda. 

«Inicia el viatge (Elx-Chamoníx 
d'una sola tirada!) Són moltissims qui-
lómetres. inclús amb dos conductors 
(no es detalla), es presoindeix. deis 
prudents consells de Tráfic i é¿ una 
greu imprudencia. Per o preporar-se 
volen realitzar una ascensió al Brevent. 
que comencen a les 17 hores (hora que 
es recomano ésser ja al refugi, campa
ment. etc.). i com que el monitor no 
arriba sc'n van sense cll. Nova impru
dencia, que es completa amb la insen

satesa de passar la nit anterior a l'as
censió a l'aire lliurc, sense dormir al 
refugi Goutcr, per economitzar! A la 
seva edat. amb una termoregulació que 
no esta ben desenvolupada. suportar 
una nit tempcraturcs sota tato graus. 
ós deteriorar-se i disminuir la resisten
cia física per a l'ascensió del dia se-
g'icnt. Més incidents: Es trenca una 
corretja!. i s'ha de sortir amb un sel 
gravnpó nova insensatesa que podría 
costar-li la vida, peró arriba!; en el 
descens. nou bivac. que significa una 
nova imprudencia, cor debilita! i amb 
un equipament defectuós, pedia provo-
car-se uno hipotermia. 

»E1 Mont Blanc cada any es cobra 
vides, inclús ascendint per la vía nor
mal: per aixó. presentar en el ButDotí 
aquest relal pot induir a clubs, pares 
o monitor* a empényer a nens a repe
tir aquests disbarats per tal que apa-
rcixin en els mitjans de comunicado 
com tal vegada succeirá. pero per raons 
negatíves. 

»Itc exposat la nieva opinió, que na-
turalment ningiá esta obligal a compar
tir. 

«Afectuosoment. 
«Doctor August Castelló Roca» 



EXCURSIÓ DEL GRUP JUVENIL A SANT SALVADOR DE LES ESPASES 
El diumcngc, 10 de maig, várem marxar amb La Vallesana de les 7.15 cap a Sabadcll: allá agafárem el tren fins a l'estació d'Olesa de Montserrat. A l'arribar-hi. el Jaume Sors ens féu lliurament d'un mapa a cada un, amb la ruta senyalada. ja que vam aprofitar aquesta sortida per a fer practiques d'orientació. Quan tothom va teñir el mapa orientat i determinada la via a seguir, comengarem a caminar cap a Sant Pere Sacama (esglésio románica que es troba a 466 m. d'al?ada); peí camí várem trobar tot de senyalitzacions que si n'haguéssim fet cas. probable-ment encara caminaríem ara. A l'arribar a Sant Pere várem decidir esmorzar; després d'ínspeceionar els vollants de Fcdifici reemprenguércm la marxa. El camí eslava freqiicnlat per uombrosos motoristes; prop de la masia del Puig Ventós fércm una paradota i comentárem aquest greu problema. 

A partir del Pía del Fideuer, es va fer palesa la cremada de l'any passat. Sents una sensació molt desagradable, ni un ocell. ni un soroll. quietud... 
Quan orribárem a un Collttt on el cami es blíurcava en dos, agafárem el de Fes-querra. que ens porta fins a Coll Bram, i d'allá fins a Fobjectiu de la riostra ex-CURlIó, Sant Salvador de les Espases, que es troba davant de la muntanya de Sant Salvador (426 m.)., enfront del massis de Montserrat. Aquesta construcció és una barreja de santuari i de castell; d'aquest només en queden les restes deis fonaments de la torre a la roca que corona el cimal, Actualment en té cura de la seva conservado l'Associació deis Amics de Sant Salvador, amb seu a Olesa de Montserrat. 
Tot fent gresca Festona va anar passant rápidament. Tornárem a roler el camí fins o Coll de Bram. i d'allá cap a la plana, en direcció Vacarisses. Traspassárem la carretera de Tcrrassa a Manrcsa i com que ja era Fhora de diñar, ho férem a la Font Orpina. al cestat de la niasia del mateix nom. Havent dinal seguírem un Km. la via del tren fins a l'estació de Vacarisses. Allotjals en ell ¡ després d'un en-tretingut viatge amb molta animació i fent plans per a properes sortides, arri-borem a Sabadell. i amb un tres i no res ja érem a Castellar. Fins a la próxima. 

Miquel Alamany 

HI HAN HAGUT ELECCIONS 
SALUTACIÓ I ENHORABONA... 

...Que adrerem ben eordialmenL i respecluosa al nostre con soci N'Al-bert Antonell i Ribatallada, que duran! un grapat d'anys ha estal presiden! de la SEAC, el qual. a partir d'ara i com a batlle electe, regirá la nostra població, en la qual tasca ens plau públicament desiljar-li el máxím d'cnccrt en bé del nostre estima! Castellar, i que ell també tant estima. 
La Junta 



XXIII MARXA DELS 40 KM. DE BANYOLES 
(5 d'abril de 1987, a les 5) 

Aquesta acreditada marxa celebra enguany la seva vint-i-tresena edició. amb una participació de gairebé 2.700 persones. D'engá del seu inici, el Centre Excursionista de Banyoles n'ha cuidat l'organització. La primera va teñir lloc ara fa 25 anys, peró an b un recorregut de 80 quilómetres! El segon any també va ser així de llarga, pero l'any segaent ja es va reduir a la meitat, com fins ara. En les darreres edicions s'ha traspassat al mes d'abril en lloc de fer-se al marg, circums-táncia que ha fet augmentar el nombre de participants. Aquesta marxa no és competitiva i es dona de temps fins a les 3 de la tarda. Tots els que l'acaben teñen dret a una medalla commemorativa que cal recollir l'any següent, és a dir a la propera edició. Com a dades curioses direm que a la primera només hi van participar 4 persones, i la van acabar totes quatre. Actualment gaudeix d'una gran popularitat, tot i que a les comarques gironines se'n celebren n és de 70 cada any. Hi pren part gent de totes les edats, des de jovenets que no arriben ais 8 anys fins a diversos adults que sobrepassen de molt els 80. 
La sortida es dona a les 5 del mati, negra nit encara. A cada nova edició es nota un increment de participants que se la preñen com si es tractés d'una marató. Per aixó a les 7,16 ja arribaren dos marxaires al passeig Dalmau, i abans de les 9 ja havien creuat la meta els 200 primers. Evidentment, per entrar a aqüestes hores cal prendre-s'ho corrent de valent... L'única cosa que potser s'hauria de reconsiderar és Thora de sortida car fer-ho a les 5 pressuposa empassar-se un bon grapat de quilómetres absolutament a les fosques (ni que hom porti un llanterna), circumstáncia que no permet gaudir del paisatge, i aixó sap greu, sobretot quan és bonic, com en el cas que ens ocupa. Potser donant la sortida una hora més tard es guanyaria «visibilitat» i no per aixó es perjudicaría els més lents ja que nou hores de marge per a fer tota la volta la posen a l'abast de tothom. 
El recorregut, sempre per carretera, comenga travessant Banyoles a fi de prendre la direcció a Figueres i passa els pobles de Fontcoberta i Esponellá, cap al N. Després tomba a llevant, tenint a Tesquerra el riu Fluviá, i passa el poblet de Vilert. Més enllá, deixa el curs del riu i passa per Orfens i Galliners, fins tornar a prnedre la direcció a Banyoles, tot enfilant-se a Vilavenut. A diversos punts, els avituallaments i els servéis de la Creu Roja presten suport ais marxaires. La pas-sejada s'acaba entrant de nou a Banyoles i creuant la meta instal-lada al passeig Dalmau, a tocar del seu famós estany. 
A més de recomanar aquesta marxa ais amics de circular a camp obert, us direm que val la pena una visita detallada a la ciutat de Banyoles i els encontorns de l'estany, sense oblidar-se de visitar la interessant capella románica de Santa Maria de Porqueres, a la mateixa vora de Testany. J. M. Torras Homet 



Vacances - Natura - Llibertat S'obre el teló. La funció comenta. Por fi ha arriba! el moment: 1 d'agost. Els ciutadans, adelerats, es Heneen a les autopistes i carreteres. Per por a no perdre la costum. hi hauran autentica collapses de circulació rodada, unes bones embus-sades... Amb aixó ja s'hi compta. Un sol de justicia esclafa damunt Fasfalt la renglera interminable de vehicles al «ralenti»... Aquest any. com el passal i el proper. l'accés al gran circ de les vacances es paga car; una llei férria. Indiscriminada, inexorable,per a tois els afortunáis convidáis. 
Transcorre Festona i la ülera de cotxes augmenta; els ciutadans s'impacienten i exterioritzen el seu mal humor. TranquiHitzeu-vos. us espera la platja, el repós, Fhotel. la familia, l'apartament, el camping, la muntanya, el llarg desplacament organitzat... No cal córrer. tot ho tindreu al vostre abasl i al vostre serve!. No en dubteu. hi arribareu a temps. 

* * n 
El ciutadá, suat i polsegós. després d'un viotge més o menys perllongat. albi-rará amb complaenca el seu punt de desti. Tot i que el potent vehicle li permet aconseguir els 20U Km/hora, per a cobrir-ne menys d'un centenar de quilómetres hi ha invertil poc menys de tres hores: tot un récord! Invocan! l'augmcnt deis Imposto* i els inacabats arranjaments del Ministeri d'Obres Publiques, per fi arriba a l'índret esoollít. Ja ha sonat Fhora d'entrar en «acció». Tot i sabent, per experiencias anteriors, que no hi trobará lloc, caldrá protagonitzar unes quantes «pas-sades» per Faparcament més proper. Aixó permet fer una cómoda exhibició. Uarga i completa, del seu cotxe últim model, versió super-luxe. 
Al final del «numeret» queda dar que és precís deixar equipatfie i familia enfront de l'apartament o estobüment hoteler i anar a estacionar el vehicle on la sort Fafavoreixi. Aquesi inciden!, com és natural, nícreix la possibilitat de lluir davant de la concurrencia, 1H indumentária «deraier crit». adquirida ais grans ma-gatzems de la capital. 

* * * 

El ciutadá, míg baldat i cansat de caminar, arriba - -com un náufrag a la deriva—, enfront de les portes d'un refugi de muntanya. Si s'obscrva be, malgrat Faltada i el relatiu aíllament. les condición» en qué conviurá no dileriran gaire 0 Fambienl de Fcntrada al treball en una fábrica o del quotidiá taranná per Barcelona. L'edifici, sembla que. d'un moment a Faltre. vagi a esberlar-se. Una auténtica multitud rivalitza per a trobar placa. Els dormitoris són veritables llaunes de sardina.... els menjadors. cada vegada més grans; el departament per a cuinar-se un mateix (si n'bi ha), cada cop més petit. Abatís es podía comptar amb els dits de la má els que encarregaven menjar. ara és tot el eontrari. Els diners suren arreu. 
A l'interior o pels entorna; hi trobarem els grans herois de Falpinisme, expli-cant d'una manera ebtordadora. de cara a la galería, si fa o no fa les histories de sempre. Hi veureu també alguna guardes de refugi imitant els «madres» d'hotel 1 uns clients. que per les seves exigéncies es creuen que están en un palau. Si teniu sort, fins i tot podreu sojornar-hi i si la fatiga i la son us dominen, ádhuc dormir! 
L'cndemd. alguna passaran a engroixir les infinites columnes que s'cnfilen. sense entusiasme, vers els cims de més anomenada o de mes altitud de la /.ona. Romanen, sempre. dins de la cómoda ruta de la mediocritat; un itinerari senyalitzat, sense misteris. amb tot tipus de seguretats. T.'objectiu és aconseguir pujar el més de pressa millor. La seva ambició no va més enllá o tal vegada, lot el demés no té cap mena d'importáncia. 

El ciutadá s'ha despertal sobtadament. El sol fa estona que escalfa i cal em-prendre la jornada, esmorzant. És precis no retardar-se. car hom arribaría fora d'hora al punt critíc: el ritual bany de sol a la platja catalana. Tot plegat sembla una veritable competido: per embrunir-se més rapídament la pell, per ocupar els millors i r ' ' estru'igics llocs (propers a l'aigua i no lluny del punt de venda de refresca), per a lluir pormissivament Fanatomia i el darrer modelet de banyador, per a collocar el para-sol... 



A la vnrera del mar hi conviu una immen&a geniada, cada vegada mes densa. La eiutal va de vacances. Tot el que la vista abasta són edificis de tot tipus: gra-tacels, apartaments. hotel», bars. restaurant», discoleques. Damunt de la sorra ca-lenta ixen les doixalles abandonados pels banyistes. Enfront. la pobra i depauperada Mediterránia. ensutzida pels res idus de les plataíormes pctrnliferes i vessants industriáis i enllordada pete emissaris submarins de les clavegueres urbanos i de les céntrela nuclears. 
# * * 

Heus MCÍ l'evidéneia: la societat de consum ha assolit la natura. Calen consu-midors per a fer rendibles unes inversions. Hom crea, ficticiament, unes nocessitats i explota el somni i conserva el mito a través deis mitjans de comunicado. El medí natural no canvia pas. certament. poro l'homc el transforma i el degrada. 
Hum destrueix el que no pot posseir. encara que ho estimi i la natura (el mar i la muntanya) no será mai patrimoni de l'home. per la sen/illa raó de que no están fets o la seva mesura. Aquest pensament. aquesta veritat, és un terrible topall a la seva ambició i un raonament aixi es fa insuportablo. 
Per a rombatre-ho. creem latees aparences. instaUem refugia i telefones, fabri-quem vaixclte i escafandros autónomos i a cavull de la técnica, per un instant, se'ns vol fer crcure en el miralge de la possessió de la natura. Cadascú és Uiure de oreure-ho o no, participar en aquest «joc» O. minimament, ahstenir-se. Ningú no té dret a jutjor a ningú. 

• * * 
Potser fóra necessari que cada un fes un redescobriment de la seva autentica válua i posibilitáis, Mlurnnt-sc a annlitzar la motívació que Pha dut a una platja o a una muntanya i aproíundir-hi. Un sineer examen de consciéncia. tal vegada seré o dolorós. Conéixcr lo seva forca i si es va massa cnllá. neceptar la por i la feblesa: sofrir per a ésser honest amb un mateix i amb els altrcs. Acceplar d'ésser senzill i humil i eslimar la natura per ella mateixa i no per l'alrc que ella ens pugui donar. 
Tothom. almenys per una vegada, hauría d'onor sol a lo muntanya o o una platja. LInvors no hi haurien espectodors ni audltors. ningú per assegurar-vos, ni cap crit ri'encoratjament: la integritat total amb si mateix. la solitud, mirall sense complacida, la virtut de callar per respecte al silencL. 
Després d'aquesta experiencia, és probable que molts no tornarien més a la natura i d'altres l'assollrien allunyadn d'aquesta represenlació sarcástica de des-pro pos i ts. 
En el futur. caldria deixar en un cantó els herois. especuladora, titelles i pa-llassos del mar i la muntanya i intentar, entre tots. preservar el que més frágil hi ha en el funs del cor de l'home: la Uibcrtal d'ésser ell mateix. 

Després fie la tempesta d'ahir al capvespre. arriba el dolorós moment d'aco-miadar-se de les vacances. El full del calendar! esmuny el dorrer dia d'agost. El ciutadá. nómada, aprontará la jornada per a retornar a la llar i de bcll nou. les llargues füeres de vehicles inicien ruta vers la llunyana ciutat. Keincidenls coHap-ses de circulacíó rodada advertcixen que cal aprovisionar-se de paciencia i resig-nació. Tothom. aparenlment, davalía contení i eufóric; amb la bulxaca més o menys buida i amb ote «argumenta» cnllestits per a narrar, amb pete I senyals. el períple cstiuenc ais habituáis con tertulian». AUra vegada, amb renova<la empenta, pertoca afrontar el repte de 1 "habitual competitivitat immersos en la societat del trcball. de les presse*. del soroll. del fum. del ciment i de la ineomunicaciú. Dcsventurats déte que restin endarrerits. immóbite. idealistas, contcstataris. iHusos... 
Mentre els ciutadans s'acnslen a les poten!» llums urbunes, el sol, pureimo-niosament. s'amaga en l'horitzó. 
Malgrat tot. en el fons, res ha canviat. Lentament, ecu el teló. 

i.i Torrens i Calvó 
Castellar, juny del 11)87 



TRAVESSIA DEL MONTSENY 
LA SEAC, SEGONA ENTITAT CLASSIFICADA 

El passat 17 de mnig es va celebrar la XII Travrssia del Montseny; aquesta 
és una pruva per parclles de tipus no competiliu. en la que s'ha do seguir un iti
nerari entre El Figueró i Gualba de Dalt. passant pels cinis i indrets més carac-
terístics d'aquest massís. 

A les 3 de lo matinada marxem de Castellar cap a Gualba, on deixem un 
vehicle. i d'allá cap El Figueró; des de qué hem sortit de casa no ha paral de ploure. 
nixí el primor que cal fer a I'arribar-hi és posar-nos les capellines. Després de 
recollir el full de ruta al control de sortida. iniciem la rominada cap al Taga-
monent; la pujada, a les fosques i amb la pluja a l'esquena. és francament des
agradable. A 1'arribnr al cim ja comenta o clarojar. signem al control i reempre-
nem la ruta cap el Collet de Sant Martí i Pía de la Calma; la marxa es fa pnrticu-
larment penosa pcl íet de qué oí camí hi ha mig pam de fnng i a més de la pluja. 
s'ha glrat un fort vent. 

A Coll Formic hi ha un avltuallament on ens donen menjar i llet colenta; aixó 
ens retoma i anima per a seguir. A Testar parats ens refredem molt de pressa. 
per aixó iniciem una rápida pujada cap el Matagalls. on arribem en menys de tres 
quarts d'hora; al cim trobem que el control apleguen. dones ja no poden aguantar 
més la plujn i el vent que fa. 

Per lluitar contra el fred i guanyar temps. dones nomos tenim ganes d'acnbar. 
la baixada cap a Sant Margal IH fem corrent; a Tavitualloment d'aquí ens donen 
un brou calcnt que se'ns posa d'alló més bé. A la pujada pels Castellets cal anar 
amb molt de compte, ja que la roca rcllisca d'alló mes. A les Agrdes el mal temps 
també ha fet fora ais membres del control; els del Turó de Tllomc s'han pogut ins-
taHar a l'estació meteorológica: aquí és on íem la primera parada en tota la tra-
vessadn a Taixopluc; aprofitem que l'estufa funciona n tola potencia per assecar 
un xic el full de ruta. 

Refcis una mica i animáis perqué ja s'han acabat los pujades, ens tomem a 
endinsar a la freda pluja vers Santa Fe. lloc on fem una curta parada per signar 
al control ¡ encetem tot seguil Túltima etapa que ens portará fins n Gualba. Quan 
Ja estem bastant avall vn parant de ploure i després de rr.es de vult hores de cami 
sota Taigua. ens podem treure les capellines. Després d'algun petit embobe amb els 
corrióte que seguim. arribem a les podreres de Gualba i per una monótona pista 
al poblé, on ni ha Tambada; aquí ens diuen que deis 62 equips inscrits. 10 ja no 
han sortit, j deis que ho han fet, probablement més de la meitat hauran plegat. 
Quan uns dies més tard ens arriba la classificació. es veu que sois una quarta part 
deis etiuips aconseguiren acabar. Cal destacar que la SEAC ha obtingut el segon 
lloc, empatáis amb el C. M. Terrassa a la classificació per entitats, que s'estableix 
segons el nombre d'equip* de cada una que aconsegucixen acabar. És remarcable 
aquest fet, dones si un segon lloc ja és sempre una classificació notoria, més ho 
és encara si es teñen en comple les clrcumstáncies en qué es desenvolupá la prova. 

Jaume Sors 

VOCALIA DE FOTOGRAFIA 
Dia 2. - A les 10 de la nit i cu el IOCHI social, tfndrá lloc lo REI 1NIÓ-TKRTÚI.IA mensual. És oberta a tothom. 

http://rr.es


Actwüats 
Dies U i 12 de julio! — ASCENSIÓ DALTA M17NTANYA AL PIC FE1XANT (Ribagorya). Desplagamcnt en cotxe» particular» fins a l'Hospital de Viella, lloc on s'acampara. Itinerari: Piola de Mulleres, Caaal N., Coll de la Tallada i Pie Fcixant (2.955 m.). Cal portar piolet i grampons. 

Per a més informació. parleu amb els vocols Jaume Sors i Joaquim Ctttany. 

Dia 19. — EXCURSIÓ (o peu> PFH LA COSTA BRAVA. Itinerari: Palafrugell, Cap Roig. Calella de Palarrugcll, Llalranc, F» i Ermita de Sant Sebastiá. Capella de Sant Baldiri, Cala Pedrosa, Tamariu. Font del Cruanyes i Palafrugell. Total del recorregut (sense pordre's): 5 hores. 
Vocal: Baldomdr Parera. 

El caminar de la SEAC 
ACTIVITATS DEL PASSAT MES DE MAIG 

GRUPS INFANTIL I JUVENIL 
Dia 10. — Grup Petits: Excursíó peí Puig de la Creu. Foren 8. amb els vocals 

Josep Coll, Ramón Vila i dos aeompanyants. — Grup Grans: Excursíó de tot el día 
a la Trona (Cíñeles de Bertt). Ifi anaren 9, amb els vocals Baldomcr Parera, Joan 
Montserrat i tres aeompanyants. — Grup Juvenil: Excursió a Sant Salvador de les 
Espases. Foren 7. amb el monitor Jaume Sors. — Dia 24. — Grup Petits: Excursió 
a Castell Sapera (Serra de l'Obac). Hi anaren 5. amb els vocals Francesa Deu 
i Elvira Guardia i dos aeompanyants. — Grup Grans: Sortida a Canyelles. El tema 
que es tractá fou el de muntar tendea. Van ser 8, acompanyats per les monitores 
Alina Antonell i Montserrat Casajoana. 

EXCURSIONS VARIES 
Dio 1. — Ascensió al Costa Pulidla (2.046 m.). des de Con Aspre (terme de 

Plañóles), passant per la Font del Trist. Retorn peí mateix itinerari. Jaume Sors. 
Joan M. I.lorel, Tomás Mañosa i Josep Sors B, — Coll de Grúa, Font Soleia. 
Morral del Drac. Santa Agnés. Comi de la Senyora, Plec del Llibre i Coll de Grúa. 
Joan Muntada i Marina Blaneafort, — Dies 1 i 2: Ascensió hi vernal al Pie de 
Peguera (2.982 m.). el més alt de la regió de Sant Maurici. Itinerari: Dia 1, cami
nada des del dipósit regulador sobre el pohlc d'Espo! fins el refugi Josep M. 
Blancb (2.310 m.). recorren! la valí del Peguera. Dia 2: Sortida del refugi. Estany 
de la Cabana, Estany Gran de Peguero. Coll de Monastcra i d'aqui al cim. Retorn 
peí mateix iiinerari. Josep Pona i Forran Marcos. Dia 3: Coll de Grúa, Codoleda. 
Font Soleia, Morral del Drac. Pi Tort. Els óbits. Font Flávia. Carena del Pagés 
(F.l Carrer), Abanar de lo Mata (Coll d'Eres), Turó de Montean. Pía deis Ginc-
brons. La Mola, Camí deis Monjos i Coll de Grúa. Josep M. Torras. — Castellar, 



Puig de la Creu. Coll Roig, Fonls Alies de Canyelles, pedreros del Sol de Goleres. 
els Cosots i Castellar. Anna M. Pallciá. — Can Pobla, La Mola. Mal Tas de Con 
Pobla i Can Pobla. Joan Muntada, Marina Rlancofort. Francesc Ferrer, M. Dolors 
Blaneafort i Montserrat Ferrer. — Dia 9: Eslació d'Olesa. Sant Pere Secama. Pío 
del Fideuer, Sant Salvador de les Espjsex. l'Orpína (font). estació de Vacarisses. 
Jaume Sors i Josep Sors B. - - Día 24: Manestir de Montserrat. Els Degotalls. Canal 
del Gat. Ermita de la Trinilal, Ermita de la Creu. Ermita de Sant Dimes, Ermita de 
Sant Benel. Pas deis Franeesos i placo del Monestir. on tenia lloc l'Aplco de Ball 
de Gitanos. Bald -mcr Parera. Joan Avellaneda, M. Dolors Cos Josep Ramón Re
cordó, Joan Sabater i Miquel MontUor. — Matinal a 1a Capella deis «Quatre i Pico», 
a la Serra deis Cortina. Joan Muntada i Marina Blaneafort. — Dia 31: La Soleia. 
Sant Sebastiá de Montmajor, Ermita del Gran. Les Elies, El Casuc. El Genestós, 
Sant Sebastiá i La Soleia. Josep Sors B.. Maria Olivé i dos amics. — Castellar. 
Els Sáuktns, Coll de Grúa. La Mola, Canal de Santa Agnés, La Roca. Sant Lio-
rene Savall. Lo Busqueta. Catafau i Castellar. Jaume Torrens. — Sortida hivernal 
a Andorra: Arinsal (1.467 m.), Aig'ies Juntes. Pía de les Truites. Estany de Coma 
Pedrosa, Coll de Mal Hivern i Punta Alta de Coma Pedrosa (2.946 m.'). Joaquim 
Castany, Jaume Sors i Josep Pons. Aquí es trobaren amb Josep M. Torras, que 
venía de fer el recorregut seg'ient: Arinsal. Aigües Juntes. Coll i Refugi de Coma 
Pedrosa. Costa Rodona. Estany Negro i Alt de Coma Pedrosa. Descens tots plegats 
per la directa íins al pía do l'Fstany, per la Canal de TAlt, tornátil a Arinsal per 
les bordes de la Coruvílla. 

E S C A L A D A 
Dia 10. — Escalada a La Sardineta (Sant Llorenc). Joaquim Castany, Jordi Rovira i Sebastiá Soley. 

MARX ES I SIMfLARS 
Dia 1, — V Marxa del Poblenou. de Pineda (16 Km.): Pineda de Mar, Passeig 

Marítim. Avda. Diagonal, pedrera i turó de Mnntpalau, Can Carrerea, urbnnilzaciú 
Dalt de Calella, carretera d'Hortsavinyo. Pare Dalmau, Calella, carrer de l'Esglé-
sia i Poblenou. Hi van prendre part per la SEAC, Anna M. Palleja. Jordi Altimira 
i Josep M. Torres. — Dia 10: Participació a la VIII Caminada Popular de Sagas 
(Berguedá). Jaume Torrens, Joan M. Lloret. Josep Sors, Víctor Valls, Maria Altara. 
Joan Muntada, Marina Blaneafort. Marina Muntada, Eva Lleixá i Elisabct Minguell. 
Dia 10: V Campionat de la Segarra (18 Km.): Guissona, Gra, Concabclla, Hosta-
franes, Ribé, Sedó, Tarroja, Bellver. Tórretela i Guissona; per la SEAC van pren-
dre-hi part Anna M. Palleja i Josep M. Torras. — Dia 17: XII Travessla del Mont-
seny: Figueró, Tagamanenl, el Café, Coll Formic, Matagalls, Sant Margal, Les 
Agudes, Turó de l'Hoir.e, Santa Fe i Gualba de Dalt (46 Kms., amb 2.390 m. de 
desnivell). Hi van prendre part de la SEAC; Jaume Sors. Jordi Altimira i William 
Aylward; Anna M. Palleja i Josep M. Torras abandonaren a Coll Formic, degut 
al mal temps. De 32 equips sortits. van acabar-la només 13... La SEAC queda en 
segon lloc per equips. empatats amb el Club Muntanyenc de Terrasso. — Dia 23: 
IV edició deis 100 Km. de Sainte-Foy-Lés-Lyon (Franga): Saint-Bonnet-le-Froid, 
Yzeron, Saint-Martin-en-Haut, Saint Symphorien-sur-Coise, Sainte Catherine. Saint-
Maurice-sur-Dargoire, Mornant, Taluyers, Orliénas. Messimy. Brindas. Franche-
ville i Saint-Foy. Representant la SEAC van fer la prova Jaume Sors i Josep M. 
Torras. Jordi Altimira va haver d'abandonar quan jo portovo més de 70 Km. Pa-
raHelament. va fer-se una CUI'SH de 50 Km. que partí de Sainte Catherine, i en la 
qual es classificá el noslrt consoci Sebastiá Soley. — VI Marxa Excursionista de 
Veterans de Catalunya (11 Km.), amb iniei a Sant Maurici de la Quar (Berguedá), 
passanl per Sant Pere de la Porlclla. Santuari de La Quar i arribada a Sant Mau
rici de la Quar. Josep Sors B. - Maria Olivé. Turnas Mañosa - Concepció PLa. 



E S Q U I 
Dia 2: Esquí de muntanya, ascensió a La Maladeta (3.308 m.), Miquel Estapé 

amb companys de Sabadell. — Dia 10: Esqui de muntanya- ascensió al Pie de 
Serrera (2.914 m.). Andorra. Abandó precipitat del cim a conseqüéncia d'una for-
tíssimo tempesta eléctrica. Josep Lünares i companys. 

ALTRES ACTIVITATS 
Continua la preparacló de la propera Marxa Infantil de Castellar. Una de les 

activitats. per exemple, fou un treball de medició i cronometratge dut a terme per 
Jaume Torrens. Joan M. Lloret, Josep Sors B., Tomás Mañosa. Baldomer Parera. 
Josep Coil, Jaume Sors i Ramón Vila. el dia 2. 

yy/̂ IT̂ 5 flRT 1 MÜSICA 
Sant Pere d'UUastre. 9 Teléfon 714 55 71 
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FACILITATS DE PAGAMENT 
VENIU 1 HO VEIÍREr 

-mr FADERS, S. A. /ám^tik\ FABRICACIÓ 
(Sm I \ W M D E MATERIAL 
\W ) D'ESCALAOA 
NAFADERST/ I ALPINISME 

—-"'̂  Poligon Industrial Pía de la Bruguera Carrer Barcelona s/n. Teléfon 714 66 11 
CASTELLAR DEL VALLÉS 

Propá Doméstic Industrial 
R.A.R.S.A 

Avda. deis Fruí te rs. 1 
CASTELLAR DEL VALLÉS 

InstaHacions i subministres 
gas propá 

Concessionari Oficial 
de Butano, S. A. 

TALLER VILACLARA 
M Servei ¡ venda RERÍAULT 

wik/AV Repafaclons I aconátclonsment de tota classe os VE NICLES. - Venda de eobeites. 
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INFORMATICA 
Informatltzi la seva empresa o comerg, ara, per un preu 
realment excepcional 

PROGRAMES DE GESTIÓ INTEGRADA 
Comptabilitat • Facturació - Gestió comercial - Etc. 

Posi's en contacte amb nosaltres i descobreixi el que els 
ordinadors poden fer per al seu comerg o empresa 

CM 62 Informática 
Major, 62 - Teléfon 714 66 66 - CASTELLAR DEL VALLÉS 

• VENDA DE MATERIAL FOTOGRÁFIC 
• LABORATORI 
• REPORTATGES 
• FOTO INDUSTRIAL I PUBLICITARIA 
• RETRAT D'ESTUDI 
• FOTOCÓPIES 

Major, 62 • Tel. 714 66 66 • Castellar del Valles 
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