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SEAC 
Centre Excursionista 

de Castellar 
Varíes raons de tipus oficial apretaven perqué la SEAC (Secció Excursionista de l'Atencu Castcllarenc). es poses al dia quan a la seva legalitat Jurídica, raons totes de tipus adminstratiu i d'Hisenda. 
D'administracló, perqué tinguéssim personalitat jurídica per demanar subven-cions. per a poder federar-se amb altres federación» com és ara la d'esquí. etc. D'Hisenda, perqué el tresorer de la SEAC era responsable a nlvcll personal davant del Banc d'Espanya i en can vi no n'eru l'entilat, o siguí, que els diners de l'entitat repre-sentaven diners personáis. DTUscnda tambó perqué volen, a no molt tardar, que totes les entiláis esportivos facin la seva declaració-ingrés d'IVA. No volen «seccions». perqué no podrien teñir mai un control directo. 
De resultes d'aixó, fem el següent procés: 
— Redacció d'cstaluts i presentació de documentació. 
— Rcbuig: La «SEAC, Centre Excursionista de Castellar» no la podem legalitzar al Registre d'Entitats Jurídiques, ja que aixó correspon a la Direcció General de l'Esport 
— Presentació d'estatuts a aquest organisme. 
— Rebuig: El nom de «SEAC» no respon a res i per tant, no s'hi pot posar. 
—-Nova presentació d'estatuts. 
— Rcbuig Aquests estatuís no s'ajusten al motile oficial. 
— Nova presentació d'estatuts. 
— Rebuig: Falto un document de la Federació donant-nos de boixo de «SEAC» i d'alta de «Centre Excursionista de Castellar». 
— Documentació u lu Federació. 
— Rebuig: No ens poden donar de baixa si no ens en dómi primer la Junta de l'Ateneu. 
— Situació ridicula: No lenim Junta d'Ateneu! 
— Mentreslant ha passal un any i tenim nova asscmblca. S'acorda deixar-ho tal com estava abans; si hem passat 30 anys, en podem passar 30 més. 
— Carta de la Direcrió General de l'Esport, dienl-nos que sí no ens espavilem tancaran l'expedient. 
— Nou contacte amb FEEC: Aquesta vegada ens reconeixen com a C. E. C. i no ba calgut la baixa de la inexistent Junta de l'Ateneu. 
— Presentació de la carta de la FEEC a la Direcció General de l'Esport. 
— Aprovació amb el nom de «Centre Excursionista de Castellar». 
— Asscmblea extraordinaria de socis per explicar el fe! 
Aixi, dones, ara ja som oficiáis, ja podem demanar «ubvencions. ja lenim estatuís propis. ja tenim personalitat jurídica, ja podem pagar l'IVA; quin descans... per Hisenda! 
Ara bé. no us estranyeu que ens conlínuem dient SEAC. Aquest ha estat i será el nom de tota la vida. Peró tampoc us eslranyeu que també fem servir el nom de Centre Excursionista de Castellar. No som dos centres, ni dos en un: Som la «SEAC-Centre Excursionista do Castellar». 



El nostre petit homenatge 
pbstum 

Possiblement per sempre més dormirán el son etern. embokallats peí blanc sudari de les neus perpetúes d'aquella grandiosa muntanya anomenada Lhot.se Shar. allá la llunyana Asia, els quatre muntanyenes catataos, mataronins concrelament. que la íntentaven conquerir. Fidels u la crida deis cims, valents I experimentáis peró desaíortunals davant la magnitud deis clomcnts en forma de muntanya. han finit llur pas per la térra en la forma que potser millor els escau. 
Un accident a muntanya. igual com qualsevol d'altre, sempre és motiu de dolor i més quan sega vides en llur plenitud i de les que, tant per la seva talla munta-nyenca com humana, Pesdevcnidor feia preveure que havien de donar plcnament encara un csplet d'actívílats destiuades a lluir amb llum propia en el món de l'alpi-nisme mundial i del cátala en particular. 
Toni Sors. conqueridor de PEvercst. Sergi Escalera. Antonf Quiñones i Francesc Porras, són ja historia gloriosa —i també trágica, cal dir-ho— deis quals l'excursio-nisme caíala ha de servar sempre un emocional í OáUd record. F.lls, concixedora de la muntanya i deis perills immensos que amaga, nssumiren conseientment el repie que rcufrontar-s'hi comporta; en aquesta ocasió, peró, la sort, sempre tan nocessá-ria, els gira l'esqucna i la tragedia es féu realitat. El qué pnssó en concret i com a desencadenant del moment fatídk1, possiblemcnt no se sabrá mai. peró aixó, pensat fredamcnl. potser ben poco importancia té. EUs lluitaven per un ideal i aquest, su-perb. els voncé. 

Contra el qué diu el tí tol nosaltres creiem fermament que el» homenatges s'huu-rien de fer en vida, ja que el seu fi és honorar una persona i ell —ells en aquest cas— no en podran pas ésser receptora. Peró el fem. si, t'homenatge. i el fem extensiu a tot rexcursionisroe-alpintame mundial i molt particularment al del País. El fem a llura membres més agolarais, actora de gestes gairebé increíbles, i al simple i senzill excursionista amador de les nostres serres i valls, que deixant enrera les comodltals de la llar, cadascun segons Uurs forcé», coneixements i possibililats, diumenge rera diumenge, amb els ulls i cor ben oberls. surt a esguardar la nalura en tota la seva varietat d'elements i contrades tot cercant-hi l'empremta, que no tothom pot copsar. de la má d'un Creador inconegut, peró quinH realitat palpable fa ben palcsa qualsevol humil flor bosc a na o una cncimbellada gelera a 8.000 me-tres d'algada. 

Ella cercaven en 1'Rltura i l'altura seis ha quedal. No tote els humans tindran la tombo tan a prop de les estrelles. 
Centre Excursionista de Castellar 

L O T E R I A 

Están a la venda les participacions de la Kifa de Nadal que juga l'Entitat. 
El número és el 01.29.1. Com es pot observar, és bnix, petit. peró tenint en compte 
que en el pot petit hi ha la bona confitura, confiem que ens donará la sorpresa 
d'ajudar-nos a passar la vida una mica més dolga. Aixi ho esperem. 

http://Lhot.se


des 
Ascensions 
de Vallhiverna 
Excursión» efectuad es pels amics Albrrl Antonell, Jaume 

Sors. Pere Cardona I Joan Riba Ha, els dies U, 15 i 16 d'a
gost de 1987. 

Pugem amb cotxe la nit del día 13 per la pista de Vallhiverna fins al planell que hi ha una mica mes amunt de 1'aIfUibUMlg del riu de Corones, amb el de Llosas 1 el Torren! d'Estibo Freda. La pista és practicable Hmb un cotxe normal fins aquest punt. a uns 2.000 m. d'»llltud —afinant són 1.980—. lloc on planten» les tendes i passem la ni! 

El dia 14. de bon mati i amb el cel UIIH mica emboira! enfilcm amunt la voll de Llosas per un camí molt fressa! Passem per la Pleta de Llosas (2.200 m i. a ¡guamo lis planers que ajuden a recuperar l'alc. llac de Llosás (2.493 m.). on fem una parada per a contemplar un ramat d'isards de ben a prop, mentre ells ens contemplen també a nosallres, sense espantar-se. Després de fer unes fotografíes seguim cap al llac de Llosas (2.540 m.) i una mica més amunt ja enfilem directo per sota el massis del Pie Russell; el camí fressai ha desaparegut i ens hem d'agn-far amb les mam; de tant en tant algún pedronel ens diu que anem peí bon enmi, encara que de bon camí és només un dir. Pero com que 1H muntanya on anem ja es veu bé, no tenim problemcs d'orientació; a més el Sol, lleugerament tapat per boires altes, no ens escalfa massa la cloaca i pugem sense dificultat fins al cim del Pie de Tempestáis, de 3.290 m., encara que a l'últim tros ens agaíem a les pedrés amb mans i peus; també passem amb precaució algunos congestes. Dalt del cim gaudim de la virtió propera de la Cresta de Salenques i de la Tempestáis. Esquena d'Aneto, Anoto i cresta de Llosas. Les boires s'hun iinat esvaint i el sol ja crema, peró la visió llunyana está enlcrbolida i no la poden» fruir plenament. 

Davallant del Pie de Tempestáis ens enfilem vers el Pie de Margalida, de 3.241 m.; l'ascensió és mes curta que l'anlorior, peró una míen mes dreta, tenlnt de superar uns grans blocs de granit, és un cim per a gaudir-hi de valen! De dalt estant la visió de la gelcra de Tempestáis, a sota mateix, peró molt més aval! és absorben! aguanten) ferms la templació i no ens hi llencem. 
La baixada cap a les tendes, per entre els grans blocs de granit. es fa Harga i pesada, les congostos per a lliscar-hi són petites i aviat s'acaben, el Sol crema de valent; quan arribem al llac gran de Llosas ens convida a re frese ar-nos-hi, 1 ho fem... una bona capbussada ens refresca i ens anima per a continuar fins al campament. 
El dia 15, de bon mati. enfilen) la Valí de Corones, que des de bon comenga-menl ja puja dreta; passem per l'lbon de Corones (2.220 m.), Uao inferior de Corones (2.635 m.), llacs de Corones (2.725 i 2.750 m.), on fem un mos i omplim les cantimplores. És d"hora. pero fa tanta calor que la gelera de Corones está fonent i encara no fhl ha tocat el sol! Aixó ens fa pensar que ens espera un dia de bufo. Passem la gelera de Corones amb els grampons posats. tot comentanl que minvo rápidament d'un any a l'altre. Del Coll de Corones, a 3.198 m., enfilem directe la pujadH al Pie de Corones, comengant per la part de llevonl i continuant després per la cresta; passem per l'avantcim (3.286 m.) i per fi al cim principal, de 3.293 m. La visió de la gelera i pie d'Aneto és impressionant, corrues i corrues de gent que van amunt o aval! mentre que nosaltres eslem ben sois ul Pie de Corones; és l'atracció deis cims de més anomenada!; peró aquest dia. dia de la Mare de Déu d'agost. pcl que ens várem assabentar després. els «Montañeros de Aragón» posa-ven una verge del Pilar al cim de l'Aneto. ja que l'antiga uns brétols l'havien ftL mslbé. 



Ens passem una bona eslona dalt del cim contemplan! les cordados properes, ja que les llunyanes no es veien. degut a la intensa calitja. El Pie del Mig (3.346 m.), ton esvelt i tan a prop, ens convidava a anar-hi, peró la forta calor ens va fer davallor peí Coll del Mig (3.255 m.), cap a la gelera i d'allá altre cop el Coll i gelera de Corones, per la que várem baixar patinant com si esquiéssim. Suportant una forlíssima color, desíem el camí fins arribar a les tendes. Després d'un bon bany, preparem un berenor-sopar consisten! en una sopa de bolets collits allá mateix, que encara ens en llepem els dits quan hi pensem. 

El diumenge, dia 16, ens llevem més lard i fem una excursió en pía de relax. Enfilem Valí de Llosás amunl fins a la Píela de Llosas, on remuntem peí barranc de Vallhiverna fins el llac gran de Vallhiverna (2.440 m.). Ens afaitem í després de banyar-nos, prenem el sol tot fent petar la xerrada. 
És curiós. peró tothom va al llac de Llosás; en canvi aquí eslem sois i aixó que aquest és tant o més bonic que el de Llosás. Scgons els plánols de l'Alpina, el llac de Vallhiverna está a 2.440 m. i el de Llosás a 2.493, peró a nosaltrcs ens dóna la sensació que el més alt és el de Vallhiverna... 
Finalment relornem cap a casa, fent pero, primer un petit recorregut turistíc amb cotxe pcl Pía de Senaria, antíga carretera ais banys de Benasque i Pía de Sarra, on s'acaba la carretera internacional que diuen ha de passar per sota el Portillo de Bcnasque. 

JOAN SANTAMARIA fou home de llargues possejades peí país que 
recorregué en totes direocions i del qual no en féu una simple descripció 
itineraria, sino l'csplaí de dir el record i buidar la própia experiéncía. 
Aixi, una obra no precisament d'excursionisme, sinó d'intenció literaria, 
es fa plenament opla ais excursionistes. El qué ens diu a continuado 
n'és una bella mostra. 

«Divendres Sant! El sol té una claror blana i rosada d'anap de tabernacle; el cel una transparencia de llum liquida; els timons una aroma forta que embalsama Taire... Parem-nos una estona aquí. Som al bcll cor de la serra, on rancantana és més pregona í religiosa. No es muu mai ni una fulla, tol sembla en éxtasi. Aquesta carena ampia, alterosa, xopa de solei, tota groga de floretes d'argelagues, farigoles i carolines, cenyida d'una corona de boires i d'un rosari de turons, té tot Taire d'un monument gegantí. La semblanza és admirable. Aquí mateix, davant deis ulls, a un extrem de la serra, hi ha el santuari de Pinós; al fons, a Paltre ex-trem, el del Miraclc de Riner, com dos ángels adorants a banda i banda del sagrarí; cap a Llevant, a má dreta, surten les flautes imponents de Torgue de Montserrat; amunt, fent de respatllera al retaule. les agulles i cogullons neváis de Peguera, de Busa, d'EsteMa, de Pcdraforca, de Cadí, de Cija i de Qucrol. i tot el volt del panorama, en guisa de penya. els grumolls de bromes compactes i fíanosos que Heneen els encensers de les conques del Llobrgat, del Cardoner, de TAiguadcvalls, de la Ribera Salada, del Segre. del Siú, del Corb i del Corvera, deixant al bell mig aqueixa serra pinoscra, neta, fulgurant i plena de misten.» 

Pere Cardona 

¿Oi que aquesta descripció convida a anar-hi a concixer-la aquesta 
serra? 



V Volta a Montserrat 
(una prova forga dura) 

El dia 20 de setembre es va celebrar la V Volta a Montserrat, organitzada peí Centre d'Activitats de Muntanya Montseny. La volta passava pels següents llocs: Origen Funicular de Sant Joan, Coll de Sant Miquel, Restaurant de Sant Jeroni, Torrent de Migdia, Torrent de la Canal Alta, Refugi Viceng Barber, Coll de Guirló, Santa Cecilia, Camí de l'arrel, pas de sota l'Aeri, Canal plana, Sant Benet i baixada de tots els esglaons fins al monestir. La volta feia uns 21 quilómetres, peró aixó no vol dir que era fluixa, sinó tot al contrari, ja que pels llocs on es passava, eren de canals pronunciades, baixades amb pendents i pujedes constants. Aixó féu que els últims en arribar al monestir no sabien a on eren i alguns fins i tot se'ls em-portaren cap a l'hospital. Es deia que faltava aigua, ja que només hi havien tres controls en tota la volta i la gent que corria massa, anava caient a mig camí. El guanyador fou el «Rata», amb un temps de dues hores i sis minuts, quasi bé increíble. Cal teñir en compte que a més de guanyar, com que era l'organitzador, va haver d'anar a buscar ais que queien, tornant a pujar totes les escales fins a Sant Benet o més lluny, cosa que fa palesa la forga d'aquest home. 
Els dos corredors de la nostra entitat J. M. Torras i Sebastiá Soley, invertiren tres hores i trenta-tres minuts, temps que está molt bé, tenint en compte la duresa de la prova. Esperem que l'any que ve hi hagi més gent animada en aquesta ja tradicional volta a Montserrat. 

Jordi Rovira 

Postdata: No vaig poder correr perqué estava fotut del coll. 

Foto guanyaaora segon trimestre 



VOCALIA DE FOTOGRAFIA 

CONCURS ANUAL DE FOTOGRAFIA EN COLOR — XXIV CONCURS L O C A L 
DE FOTOGRAFIA ARTÍSTICA «TROFEU JOAN RIERA» — VII EN COLOR — 
TERCER TRIMESTRE — TEMA LLIURE 

PUNTUACIÓ I CLASSIFICACIÓ DEL TRIMESTRE 

Grup «A»: Josep Sales i Cuberta, 36 punts; Francesc Esteve i Soler, 35; Josep Pou i Badia, 35; Tomás Mañosa i Girbau, 30; Josep Sors i Badia, 27; Josep Vergés i Plana, 26; Josep Vidal i Masó, 25; Baldomer Parera i Godayol, 23; Juan Muntada i Caixach, 23; Josep Llinares i Gibernau, 21; Julia Girbau i Datsira, 20; Josep Graells i Batet, 20; Joan Romeu i Torrella, 18; Jordi Garrós i Sampere, 18; Joan Romeu i Rovira, 17; Jaume Sors i Olivé, 17; Josep Sala i Pey, 13; Ephraim Orengo i Férriz, 13; Josep Serra i Carné, 10; Guillem Rocabert i Andreu, 5. 
Grup «B»; Joan Parera i Datsira, 25 punts; Josep Coll i Puigbó, 24; Guillem Díaz i Bermúdez, 21; Antoni Perich i Rocavert, 14; Marcellí Estebanell i Torras, 13; Jordi Parera i Datsira, 11; Ricard Prieto, 11; Ramón Capdevila i Bosch, 9; Sebastiá Soley i Casé, 4. 
Guanyadors deis trofeus: Premi d'Honor (trofeu Joan Riera), a la foto de 20 punts, de Francesc Esteve i Soler; primer premi, a la foto de 19 punts, de Josep Sales i Cuberta; segon premi, a la foto de 18 punts, de Josep Pou i Badia; tercer premi, a la foto de 18 punts, segona, de Josep Vidal i Masó. 

Foto guanyadora tercer trimestte 



S'ACABA LA PRIMERA FASE DE LA QUARTA RESTAURACIO 
DEL MONESTIR DE SANT LLORENC DEL MUNT (S. XI) 

El monestir de Sant Lloreng del Munt que corona el massís del mateix nom, conegut popularment per la Mola, ha vist acabada una nova restauració en la seva llarga historia. 
Aquest monestir és un deis millors exemples d'art románic que tenim a la comarca i a Catalunya, i és des de fa molts anys monument d'interés nacional. 
El monestir consta d'un conjunt d'edificis que s'arrapen al voltant de l'església, pega cabdal del conjunt i l'únic edifici que va ser completament acabat en tota la seva expressió arquitectónica i que s'ha conservat fins els nostres dies prác-ticament inalterat. L'església consta de tres naus, un absis i dues absidioles amb arquacions llombardes a l'exterior. El campanar és una torre quadrangular de tra-gat forga irregular que en arribar al segon pis es va estroncar sense sobrepassar l'altura de l'interessant cimbori. La porta principal, a ponent, no s'utilitza mai. Tothom entra per la que hi ha en el pati central de migdia. L'interior del monestir s'ha conservat forga bé i destaca per la seva austeritat i monumentalitat. 

BREU CRONOLOGIA DE LES RESTAURACIONS 

Els primers documents que posseím d'aquest monestir daten de l'any 947 que s'esmenta per primera vegada l'església de Sant Lloreng amb les seves capelles o altars de Sant Lloreng, Santa Maria i Sant Miquel. D'aquesta primitiva església només se'n conserven unes restes a l'angle sudoest. 
L'actual edifici va ser construit cap a la segona meitat del s. XI. El 7 de maig del 1450 es va calar foc a l'església i es va cremar Taltar major. Del 1555 al 1596 Pabat Pere de Sant Joan restaura per primera vegada el monestir peró no va trobar monjos que hi vulguessin viure. El 30 de marg del 1809 les tropes de Napoleó van saquejar l'església que entra en una lamentable fase d'espoliació i ruina fins que del 1868 al 1871 Antoni Vergés i Mirassó, fill de Castellar i aleshores rector de Sant Lloreng Savall amb un gran entusiasme efectúa Tactual restauració del monestir i l'església. Del 1948 al 1950 Tarquitecte Josep M. Ros i Vila restaura les 



restes de Tantic monestir per tal de convertir-lo en hostotgeria i refugi de muntanya. 
En aquests moments s'ha acabat la quarta restauració d'aquest monestir que ha consistit en reparar el teulat,, els rafees i les canonades. Les obres han anat a carree de la Diputació de Barcelona, institució que posseeix la majoria deis terrenys i béns de Tactual massís de Sant Lloreng del Munt, convertit des del 1972 en un bellissim Pare Natural, veritable pulmó ecológtc per un Valles superpoblat i indus-trfalitzat 
Les obres de reparado deis teulats han costat 14 milions de ptes. sobretot peí fet d'haver-se hagut de llogar un helicópter per transportar el material. Els arqui-tectes, tecnics i paletes s'hi han llult perqué la veritat és que el nostre monestir fa molt goig. 
Sembla ser que aquesta restauració no s'acaba aquí ja que h¡ ha pressupos-tats 18 milíons més per restaurar Tactual hostatgeria i convcrtír-la en un lloc millor per acolllr la multitud de visitants que rep el nostre monestir cada diumenge. Sembla ser, peró, que. tal com passa sempre i a tot arreu. aqüestes obres van per Uarg. 

Josep Ramón Recordó 

ACTIVITATS PER AQUEST MES DE NOVEMBRE 

Dia 5. — A les in de la nit: REirNIó-TERTÚLIA de la Vocalia de Fotografía. 
Dia 8. — Itinerari de la RONDA VALLESANA D'ENGUANY, a lo Valí d'Horta. Sortida a les 7 del mati del nostre estatge social. Vocals: Joan Sabater i Baldomer Parera. 
Dia 15. — Infantil». — EXCURSIO AL MONTSENY: Sortida conjunta deis dos grups en autocar fins a Santa Fe. El grup d c L s petíts ascendirá a Les Agudes per la Font del Briangó i els grans ho faran pels Castellets. Pressupost: 50(1 ptes. Inscripcions: Dies 10. 11 i 12 (dimarts, dimecres i dijous), de 6 o 7 de la tardo, en el nostre local social. Sortida del mateix lloc, a Ies 7 del mati. Vocals: Francesc Deu i Montserrat Sors. 

A dos quarts de 7 de la larda: PENETRA CIÓ A LES DESCONEGU DES MÜN-TANYES DEL GRAN ATLAS, diaposilives, per Kildo Carrcté, del Centre Excursionista de Catalunya. 
Amb aquesa proíeeció iniciem el XII Cicle de Projeccions i Conferéncies 1987-88. XXXVIII MARXA D'AZIMUTS. HI ROTATIVA, organítzada peí P. E. de Barcelona, quín itinerari transcorrerá per la comarca del Valles Occidental. 

Dia 21. — SOPAR DF, GERMANOR I LLIURAMENT DE PLAQUES, que tindrá lloc al Restaurant Aircsol, a dos quarts de 10 de La nit, amb el següent menú: 
Pa torrat amb tomáquet, ensalada de pagés amb embotits, un quart de conill 
a la brasa, allioli. 1 patates fregides o mongoles. Gclat, fruita o múslc. Vi, 
café 1 licors. Preu: 1.300 ptes. També es lliuraran Ies plaques ais companys que hagin complert 25 anys de soci a TEnlilat. 

Dia 29. — Infantflfl. — Grup petits: MATINAL A CASTELLAR VELL. Itinerari: Can Carné, Molí d'en Busquets. Costa del Jan i Castellar Vell. Sortida a les 9 del malí del nostre locaL Vocals: Ramón Vila i Josep Coll. 
Grup grans: TRAVESSIA SANT LLORENC SAVALL - CASTELLAR. Itinerari: La Busqueta. Coll Moner. Cudafalch, Canyclles i Castellar. Sortida a tres quarts de 8 del malí de «La Vallesana». Pressupost: 100 ptes. Vocals: Josep Sors, i Nuria Sors. 
A dos quarts de 7 de lo tarda: XXVII MARXA EXCURSIONISTA INFANTIL DE CASTELLAR, diaposilives, i lliurament de premis. 



EL CAMINAR DE LA SEAC 

ACTIVITATS DEL PASSAT MES DE SETEMBRE 

EXCURSIONS VARIES 

Dia |. — Pirineu Central: Coll de Bujarueto (2.250 m.). gelera i coll del Taillon, 
Gabieiú Oriental (3.031 m.) i Gablctú Occidental (3.034 ra.), a carree de Josep M. 
Torras. Amb aqüestes ascensión» aconseguia arribar ais seus 101 pies de 3.00U mo-
tres. al Pirineu. — Dia 2: Pirlneu central: Hospital de Parzan (1.500 m.), circ 1 co
llada de Barrosa, ascendint per la muralla al pie de Troníos* (3.086 m.> i retorn, 
per Anna M. Pallejá i Josep M. Torras. — Dies 5 i 6: Ascensió a la Pica d'Lstate 
(3.143 m.). Daniel Renom. Emili Altimira. Rosa Salvado. Francesc Ferrer. Marina 
Muntada. Estel Ferrando, Eva Lleixá. Elisabet Minguen i Jcmn Muntada. — Dia 6: 
Castellar, Coll de Grúa, Sant Lloren? del Munt. ermita de Santa Agnés, cruilln eami 
de la Senyora. comí de La Mola, coll de Grúa, coll del Lliri i Castellar. Jaume To-
rens 1 el «lagos. — Dia 8: Castellar, Cadafalch, can Sollent de Gallifa. Sant Scbastta 
de Montmajor. Guanta, Castellar. Josep Sors B. — Día U: Excursió a La Mola des 
de Can Robert, pnssont per Can Pobla. Famílies Avcllaneda-Recnrdá-Cos. — Dia 12: 
Des del Collado de Santa Isabel, on havicn acompal la vigilia, ascens al Collado 
Sur. D'allí Tomás Mañosa aso- . al Cotlella (2.912 ra.) i Josep Sors B. al CotleUeta 
(2.711 m.) (Pirineu Aragonés). — Dia 13: Ascensió al Portarró d'Kspot (2.423 m.) 
des de Sant Maurici. Joan M. Llore! — Día 27: Vallter. Pie de la Dona. Pía d'Om-
briagn. Coll de la Geganta. Esquena d'Ase, Pie de Bastimente (2.875 m.), Coll de lo 
Marrana. Ull de Ter. Valller. Visita ais monestir» de Sant Joan de les Almdesses 
i de Ripol! Oriol Aymerích. famílies Sabotó-Dalmnu i Parera-Datslra. 

MARXES I SIMILARS 

Dia 6: IX Cursa Popular de Sabadell (9 Km.): Hi van participar per la SF.AC. 
Anna M. Palleja (segona en la seva categoría) i Josep M. Torras. — Dia 11: VIII 
Marxa de Sant Esteve de Palautordera: Uns 20 Km. per la rodalia del poblé, majo-
ritnrlament per pistes forestal». Hí prengué part Josep M. Torras, que hi esmergá 
2 hores i 04 minute. — Dia 13: X Croas Popular de Castellar (6.5 Km.): Josep M. 
Torras i Josep Pons. — Dia 20: V Corsa Volta a Montserrat (21 Km. i 1.450 m. de 
desnivel! pujar i baíxar): Monestir. S! Miquel, S! Joan, S! Jeroni. torrent de Mig-
dia. el Montgros, coll de Poro, refugi d'Agulles. la Portella. coll de Guirló. corretera 
a Sta. Cecilia, camí de l'Arrel, S! Benet, escales i monestir. Hí van participar Se
bastiá Soley i Josep M. Torras, en 3 hores 34 minuts. — Dia 26: XVI edició deis 
100 Km. de Miilan (Occitánin, Franga). amb uns dcsnivells. pujar i baixar. de 1.300 
metres. Hi va representar la SEAC en Josep M. Torras, que tarda 13 hores 48 minuts 
(el llmit d'arribada era do 24 hores). — Dia 27: Deanivell 2.000: Travessin Ribes 
(912 m.)-Qucralbs-Puigmal (2.913 m.)-Vull Estremcro - Ribes. en menys de 12 ho
res. Josep Pons i Ferran Marcos (UES), fent el recorregut en 7 hores i 45 minuts. 
essent la tercera parella en arribar d'un total de 2! — IV Ronda de Matadepera. 
Tomás Mañosa. Eva Lleixá, EUsabet Mingue!!. Marina Muntada i Joan Muntada. 



ESCALADA 

Dia 27. — Escalada a la paret de rEaquirot per la via «Tonta», de V sup./6.*+, 
realitzada a vista per Jordi Rovira i Caries Ferrer. Escalada al Cavall Bernat de 
Sant Lloreng («El Burret»), per la via «López-Roca», d'un V grau. per Jordi Rovira 
i Caries Ferrer. 

Dia 3: Reunió tertulia de fotografía. Dia 12: Inaugurarlo de lYxposició de la 
Festa Major «Seqüéncles del Perú», fotografíes de Joan Sotillos i Celia Ortín. del 
Camera Club Sábado)]. I.llurament de premia de fotografía del tercer trimestre en el 
qual hi queda indos el VII Trofeu Joan Riera en color dins el XXIV Concurs de 
Fotografía Artística, lema lliure. Inauguradó de Texposidó corresponent a aquest 
concurs. — Dia 19: Reunió preparado de les excursions del primer trimestre deis 
Grups Infantil*. — Dia 25: Assemblea Extraordinaria de Socis. per a donar coneí-
xement de l'aprovació deis estatuts per la Direcció General de l'Esport de la Gene-
ralitat de Catalunya. 

ALTRES ACTIVITATS 

ART I MUSICA 

Sant Pere d'UUastre. 9 Teléfon 714 55 71 
PIANOS. ORGUES 

I TOTA CLASSE D INSTRUMENTS 
FACILITATS DE PAGAMENT 

VENID I HO VKUREC 

FADERS, S. A. Propá Domestic Industrial 
R.A.R.S.A FABRICACIÓ 

DE MATERIAL 
DESCALADA 
I ALPINISME 

Avda. dais Fruiters. 1 
CASTELLAR DEL VALLÉS 

Poligón Industrial 
Pía de la Bruguera 
Correr Barcelona s/n 
Teléfon 714 66 11 

InstaHaciocis ¡ subministres 
gas propá 

CASTELLAR DEL VALLÉS 

Concessionarl Oficial 
de Butano, S . A. 

Reparrco * i * cionnrren1 fle iota classe da VEHICIES. • Venda de cobeitas. 

Passeig. 72 • Tel. 714 51 91 • CASTELLAR DEL VALLES 



I N F O R M A T I C A 

Informatitzi 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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