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A EN JOSEP COLL i PUIGBÓ 



PRESENTACIÓ 

En Josep Coll i Puigbó ha tingut cura d'aquest butileti du
ran! molts i molts anys, dedicam-hi molla musió, mollas hores, 
molla paciéncia, molt esforg. Tots déiem que aquest era el «seu» 
butileti, ja que si bé no n'era fundador, sí que ha exercit de 
pare comptet tot aquest temps, portani-lo des del moment de 
demanar escrits, fins el d'entregar-los per a repartir ais socis. 

Els qui formen el Centre Excursionista de Castellar li volem 
dedicar aquest número que hem fet amb l'afee te més sincer. Son 
escrits sorgits del sentiment, amb els que volem deixar constan
cia de ¡a nostra estimado peí Pepet, com familiarment li déiem, 
i de la nostra gratitud per tot el trehall de tota mena que durant 
tants anys ha fet per Tentitat. 

C0M1AT A JOSEP COLL i PUIGBÓ 
Paraules llegides en l'acte de l'enterrament 

«Caíala peí* quatre cusíais, oferí 
sempre el seu esforg ate altres volun-
táriament i dessinterossada. Seir.pre a 
punt, disposat i sacrifica! Rigorós, 
exigent i pulcre en el trebal! ero cons-
rient que sempre s*ha de predicar amb 
Texemple. 

»Bon coneixedor de la llengua cala-
lana, sempre va donar la má a tot
hom que necessitava endinsar-se en 
aquest camp. 

eQuau fa molts anys s'ocosto a la 
Seccin Excursionista, la nostra enti
la ! va rebre un impute fort. constant 
i decisiu en els aspectes de lo comu-
nieació amb els associats. Era l'home 
del Butlletí. E l seu bullletí. Quina las
ca!, gran, dilatada, sempre amunt. 

»Els companys, que hem tingut la 
sort de treballar al seu costa! hem 
estol enriquits constantment amb el 

seu exemple d'home sencer, conse-
qüent i fidel en la seva posició ir
reductible de defensa i estimaciÓ a 
la nació catalana, la nostra, la seva 
Ierra estimada. 

»Avui, de manera brutal 1 sobtada. 
ens has deixat. No s'eritén. pero és 
així, Quan costará acostumar-se al teu 
buít: Nomos el teu record podra aju-
dHr-nos-hi. Ara. Pepet. rep l'últim adéu 
de tcls els companys i els familiar» 
que t'hem estime!, i cree, també, el 
de tot un poblé. T u has estat un ha
mo del poblé I peí poblé. 

«Des de dalt d'una d'aquelles mun-
ta.-iyes que tant vares estimar, guai-
ta'ns 1 degue'ns per on hem de se
guir. E l teu han record unirá amb 
nosaltres. Descansa en pau. Pepe! Que 
al cel ens puguem veure. Adéu amic. 
adéu.» 

Albert Antonell 
Castellar del Vallés. 3 febrer 1989. 



CARTA AL PEPET 

Amic Pepet. 

em trobo sol a la Secretaria d'aquí 
la SEAC, intentant confegir un es-
crit per inserir al butileti. el teu but
ileti, aquesta petita publicació del 
nostre Centre en la que tant i tant 
havies treballat i estimat. 

Els companys de sempre, ja ho 
veus, hem decidit dedicar-te unes tu
lles d'homenatge. Tots, bonament, hem 
fet el que hem pogut i . en aquests 
escrits, més que la qualitat literaria, 
et prego hi vulguis veure, palesada ben 
senzillament, la prova unánime de la 
nostra estimació. 

Estic davant la máquina i gairebé 
no sé pas qué més dir-te. Aquí, on 
tantes i tantes estones haviem pas
sat junts, aquests últims anys, treba-
llant plegats en les tasques del but
ileti, ara, Pepet, et trobo a faltar i el 
teu buit m'angoixa. Les hores, aquí 
a la Secretaria, a voltes, es fan monó-
tones; no obstant aixó que dic, quan 
tu hi eres, a la petita cambra del cos-
tat —«el quarto del butileti»— tra-
fiquejant amb la máquina de fer adre
ces, colpejant pausadament, jo em 
sentia acompanyat i pensava: ara hi 
anirás un moment a fer petar la xer-
radeta. I parlávem una estona; des
prés altra volta a la feina. Ara, Pe
pet, aixó se m'ha acabat! ¿A qui faré 
les consultes, quan alguna paraula 
del catalá se'm fací dificultosa d'en-
tendre? Agafar el diccionari és molt 
fred; aquesta solució no suplirá mai 
!a paraula amable i entesa de l'amic 
que afablement t'ho explica i t'acon-
sella. 

Nosaltres, al reunir-nos per prepa
rar el butileti, hem cregut que t'ha-
víem de retre el nostre homenatge 
sincer i , ja veus. més malament que 
bé, ho hem fet: llegeix, llegeix. Ara, 
pensó, pero, i t'ho dic amb sinceritat, 
que jo, personalment, opino que la 
manera millor de fer-te justicia, és 
procurar, almenys peí que a mi fa, 
d'intentar comprendre el qué era la 
teva tasca, tan anónima peí soci, pe
ro de tanta válua per la bona mar-
xa de l'entitat. com és la de fer que 

puntualment cada mes, any rera any. 
sense desfallences, sortís el butileti. 
Aquests anys i afanys que hi has 
esmergat no te'ls agrairem mai prou, 
en pots estar ben segur. 

I de les nostres netejades de ca-
mins per fer la Marxa Infantil, i del 
fer correr la roda per a amidar-la, i 
de les pintades per senyalitzar-la, que 
te n'haig de dir? Són uns records que 
el temps, potser els matitzará, pero 
que no em treurá mai del cap. Dura
ran fins que un dia poguem, altre cop 
junts, tornar, un al costat de l'altre, 
recorrer aqüestes nostres belles con-
trades, que amb els seus noms, els 
seus ocells, els seus bolets tu tan bé 
coneixes i que tant m'has ajudat a 
fer comprendre i estimar. 

Josep Sors 

Plantant Talzina 
Inauguració local SEAC 



Ja sé que avui no em podrá esmenar aquest escrit. Segura-
tnent hi hattran faltes. Em sap molt de greu no haver estat mi
llar alumne. 

No pateixi. Tiraretn endavant la Marxa i el butileti. 

Pero, ens tornaren} a veure, oi Pepet? 

Adéu. Mercis per tot. 
Jaume 

H O M E N A T G E 
L'amic Pepet se n'ha anat. L a petita motxilla vcrmella ja no tornará a penjar 

mai de la seva esquena. Tot és solitud i desolació. Una pérdua, altra vegada, do-
lorosamenl Irrecuperable. 

Ha sorprés tant el seu imprevisible comiat que. a hores d'ara, encara ens pre
gunten!, sense entendre el perqué, o. el com ha extat possible aquest trist desenlia?. 
Qbvíament, ningú pot donar respostes. 

En Josep Coll. ben segur, era l'home més popular 1 carismátic de Tentitat. E l 
seu bou carácter i una personalitat —malgrHt tot— alegre, oberta i distesa envera 
la mainada. jovent 1 amíes, el feía ésser molt conegut i apreciat per tothom. 

Des de molts anys carera fins ara moteix, fou una d'aquetles persones que. 
mig d'amagat. sense fer sorol! treballava intensament en pro de la seva gran afieló: 
l'excursionisme. 

A l servei d'aquest ideal hi dedica esforg. IHusió I esperanga E l l i els seus com
panys. Joan Riera i l'Albert Pélachs. formáven un equip que. amb una tenacitat 
i perseveranga formidables, va fer créixer i millorar una modesta publicació men
sual: el butileti de la SEAC. 

Cada any. i d'aixó també n'estava ben cofoi. coHuborava aclivament a preparar 
1 dur a tenue la Marxa Infantil. La seva tasco no era pas espectacular. Ans ni 
contrari. L i plaia fer les l'eines feixugucs. rosques, les que no es veuen, Sempre 
feio per un a l'hora de treballar-hi, 

Avui. el Centre Excursionista de Castellar. II vol Intentar retre un darrer pero 
merescut horr.enatge d'agra'imcnt. Aquest senrill propósit s'ha procura! assolir 
mitjangant el butileti que teniu a les man». Uns fulla, que. des de sempre. en baña 
parí gráeies al Pepet. han estat el portaveu I el test I moni de la vida de l'cntltat. 
Cal dones, ara I aci. reflectlr-hi el condol per l'adéu del company que ens ha deíxat. 

És bo que el recordem. És just deure huma de solidaritat el d "honor a r U me
moria de les persones que abnegadament s'han entregat al servei deis altrcs. Pero 
el nostre millor homenatgc esdevindrá si acónseguim donar continuítat a la feina 
i'omengado. 

Prou sabem que en Josep Coll ha posnl el Distó molt amunt; som consciente 
que tenim davant un difícil itinerari, una dura ascensló. Pero seguint l'exemple 
i mantenint vlu el record ens ajudará a enlrcvoure el cim. 

Com sí fóssim uns novells partícíponts de la seva estimada Marxa Infantil, 
a l'hora d'escometre aquest trajéete, potscr ens adonurem que. una vegada més. 
l'amic Pepet ens deixn. com sempre. el camí ben obcrt i senyaLitzat. 

Jaume Torrens i Calvó 



Amb carácter especial, tornem a publicar el darrer treball 
literari que l'Albert Pélachs va oferir a la SEAC i que sortí im-
prés al butileti del febrer del 1980. 

Tot i que va dedicat a l'amic Joan Riera, ara que s'ha acom-
plert el seu retrobament, pensem que no els farem cap tort si 
repetim la seva publicació en recordanga del seu entranyable 
company, Josep Coll. 

Será, potser, si més no, una inútil Musió; com si, tots tres, 
mitjangant el «seu» butileti, per uns moments almenys, retornes-
sin amb nosaltres. 

Castellar, febrer 1989 

MELANGIA 
Quan després d'un llarg camí t'atures, 
fatigat, sense poder més, 
passa un altre que t'anima 
i et diu: «Qué, puges?», 
i tu dius: «Ara no... després». 
E l l més fort que tu reprén la marxa 
i el segueixes amb els ulls mentre se'n va. 
el cor que encara el pit colpeja, 
sembla que et marxi 
darrera d'ell, de cara al cim, 
i una ombra de tristesa que t'envolta 
i fins entela el teu esguard, 
i et fa comprendre que les forces 
han deixat el teu eos abandonat. 
Adéu, muntanya estimada, 
jo mai ton cim podré petjar, 
mai podré gaudir de l'espectacle 
de Déu i jo i el més enllá. 

Albert Pélachs i Escalfet 

Carena de l 'Illa - Amidant la Marxa 



UN HOME DE SERVEI 
Ben sovint. massa. potser. podem sentir a llegir ti! mol «servei» amb una apli

cado que considero incorrecta i fins on ocasiona falsejáda amb major o menor vo-
luntarietat. atribuint-li una sígniíieació sovint allunyada de la veritat. i aixó. com 
queda dil. tant en un llcnguatge coHoquÍH! ixm en textos impressos. Sentim dirr 
«estem al seu servei»; i llegim «Al servei deis seus clients» quan en reolitat alió 
que es prelén és convertir tot* els pnssibles lectors en compradors o consumidor? 
d'una pruduei.es. que prudueixen uns benefiiús per ais autora de la frase publicitaria, 
r no és pas aquest I'auténtk: slgnll'icai del mol «Servei». 

Servei ha és tot allá que algú Ta d'una manera voluntaria i desinteressada a íi 
de proporcionar a d'altres alguna satlsfacció o cobrint-!i una necessitat. I de neces-
sitats en tenim tots, a nlvell individual o social. 

Per aixó. quan enmig de Fesoisme imperant sorgeix algú que ofereix amb sin-
cerltat i amb humilitat. el seu temps, els seus conetxeir.ents. i lo seva persona, 
en profit de qui ho pugui menester, tota la sccietat —tots ncsaltres— en surt 
beneficiada. 

Pero com que, disortadament. aquest tipus de persona no abunda massa, quan 
en sorgeix algún es fa notar. 

Aquest és e! cas del postre amic suara traspassat. en Josep Coll 1 Puigbó. l'amic 
Pepet, comí tots l'anomenávem i de qui ara en lamenlem la mancanga. M'ho acaben 
de "confirmar urs am.lcs de la SF.AC: «El trobem rrolt a faltar». I és que en Pepe! 
era d'aouelles persones que era a lot arreu 011 h) havia alguna lasca a fer. í del 
que tothom es refiava-

Una persona, a la f ! de les que fan possible el desenvolupament de les entitats 
i de la societat. Un auténtic home de servei. 

Joan Piñot 

L'AMIC PEPET 
E l vell problema de la morí i la seva constant probabüitnt ens sorprén quasi 

sempre molt poc preparats. tant al qui designa amb el dit. com ais qui ens quedom 
témpora Imepl en aquest món. 

Fa pocs dies ha traspassst el portal de Fincógnit el eompany extraordinari que 
era el Pepet Col ! 

E l Pepet era Fhome vital que va saber, després de trehallar tota una vida, aga-
far amb ikusió la tasca del Centre i portar-la endavan! 

E l Pepet Coll sera durant rr.olt de temps punt de referáncia en el Centre Ex 
cursionista de Castellar; la seva manera de treballar, la seva puntualitat, el seu 
Histal de socis, el seu domini del cátala corregint els escrits que l i portávem. i e! 
seu butileti. TrÍRarem temps a teñir les coses amb Fordre que ell hi pesava. 

Aquest punt de referencia ens hauria de servir a tots els que estimem el Cen
tre per intentar fer les coses com les feía e l ! 

En pndeu estar segurs que el Pepet C o l ! que Festimava, des d'allá dalt ens 
mirará amb aquella cara de satisfácelo que feia quan veia una cosa ben feta. 

Josep Minares 

http://pruduei.es


AL COMPANY DE CAMINS 
E l meu record d'en Josep Coll, no va dirigit a esmentar el zel que tenia peí 

butileti ni el legítim orgull que mostrava per haver nascut i arrelat en aquesta térra. 
Així mateix és lluny de la meva intenció, aprofundir en el seu incombustible es-
perit de servei, pensó que d'altres companys, tindran millor encert en descriure-li 
aqüestes importants virtuts. 

Jo només voldria saber explicar, que la seva abséncia se'ns fará present quan 
novament petgem indrets tantes vegades recorreguts amb entranyable companyonia. 
Les imatges que sorgiran en la memoria, serán les de l'home comunicatiu, d'amical 
conversa i caminar pausat. També del qui, nascut en el medi, sabia destriar amb 
íacilitat els incomptables remors de tranquils paratges, o bé la de l'observador, que 
a voltes ens ajudava a veure Tincipient eixam niat en la vella soca, o el bolet que 
teníem arran de peus. 

En altres moments, el record ens conduirá a les moltes vegades que, dall en má, 
ens guiava en les antigües técniques silvicultores, per ell perfectament dominades, 
o que amb la seva valenga, acabávem coneixent un altre nom de planta, de rodal 
0 de serra. 

En fi, ens mancará aquesta plañera i civilitzada forma de gaudir i respectar la 
natura que ell, com cap de nosaltres practicava amb escreix i senzillesa. 

Per aixó, pero també per aquella generositat espontánia, peí riure sorneguer 
1 murri, per la seva bonhomia, pels assossegats silencis i per tantes d'altres petites 
coses, que ens propiciaren bons moments i hores lleugeres, per tot aixó, el Pepet, 
ens fará molta, moltíssima falta. 

Ramón Vila 

COM VEIA A EN PEPET 

Jo veia a en Pepet com un home 
agradable i simpátic, deis que n'hi ha 
pocs; sempre estava content. 

En anar d'excursió ens ho passávem 
d'alló més bé, baixant per canals que 
divertien a la quitxalla, animant-nns 
constantment, perqué, el que es baixa 
després s'ha de pujar. 

En Pepet era un home molt espe
cial, que trobarem a faltar la colla 
deis petits excursionistes del CEC els 
diumenges al mati. 

Et recordarem sempre. 

Anna Font 
Grup Infantil 

Arribada Marxa Infantil 
Pla?a Major - 1988 



VOSTE SEMPRE DE BROMA.. . 
Si enguany la Candelera plora no és per causes meteorológiques, sinó perqué 

aquest dia tots els que hem estimat el Pepet l'hem plorat. 
—Pepet, Pepet, vosté sempre de broma; per qué ens ha fet aquesta? Sembla que 

senti la seva veu: «Perqué penqueu!», i que vegi la seva rialla ampia i afectuosa. 
Pero n'haurien pogut parlar, abans de prendre aquesta decisió tan séria. «No 

tm fotareu pas, ja us conec a vosaltres!». 
Pero, com ens ho farem, ara? «Jo ja us he obert cami, ara només us cal 

continuar-lo». 
Que difícil que será, Pepet, poder-lo suplir: qui fará d'enllag amb els joves, 

amb gent de totes les edats? Vosté només havia de fer una rialla, explicar-ho d'una 
manera graciosa i ja tenia tothom a la butxaca; qui fará el butileti?; ¿qui obrirá 
els llums a l'hora de les projeccions?; ¿qui fará de «Velázquez» a les marxes infan-
tils?; qui portará 1'alegría a la SEAC? 

Pepet, cree que ens ha fet una mala jugada: ens ha deixat sois aquí baix men-
tre vosté se'ns mira amb un somriure sorneguer des de la gloria. 

Com és aixó d'aquí dalt, Pepet? ¿S'ha trobat ja amb tots els companys que 
ens havien deixat abans? Esteu tots bé? 

Els de la Junta esperem que vosté, que sap els problemes que porta ser-ne, 
ens continuará donant un cop de má. Ho fará, oi? No rigui, home... 

Avui, de la millor manera que sabem, «els de sempre» intentarem fer el but
ileti. L i dediquem, accepti'l. No en sabem més, pero com que vosté ens va marcar 
una línia. la intentarem seguir. 

Fins un altre, Pepet! 
B . Parera 

Valí d'Horta -1970 



AVUI. 
Si hagués fet aquest escrit els pri-

mers dies, Pepet, m'hauria sortit llarg, 
molt llarg, i en les frases hi vessaria 
tot el profund sentiment que em va 
fer sortir el sotrac de la seva repen
tina marxa. 

Ara han passat ja bastants dies. 
tots ells plens deis problemes normáis 
que porta la vida, i evidentment no 
sortirá igual, tot i que l'emoció rea-
pareix quan per la més petita causa 
se'm fa present la seva imatge o 
quan llegeixo aquests escrits que els 
companys l i han fet i que són prova 
del molt que s'havia guanyat l'esti-
mació de tothom. 

Ara, al Centre Excursionista, ja 
som a l'hora de palpar la seva absén-
cia a cada moment: 

Avui. Pepet, ningú ha portat re-
talls de diari a la trobada setmanal 
de la SEAC. No hem sentit la seva 
veu dient: «Té, llegeix!», acompanya-
da d'un somriure sorneguer quan por-
tava acudits illustrats, amb el front 
arrugat si es tractava de subratllar al-
guns fets que vosté considerava dis-
barats polítics, amb els ulls enteláis 
si la informació era sobre un acci-
dent de muntanya... 

Avui ningú ha parlat amb el seu 
apassionament de la gent que fa mal-
bé la natura de tantes maneres: de 
les urbanitzacions que es mengen el 
bosc; deis seus «amics» motoristes que 
tant «celebrava» veure en la munta
nya i sobretot dins els pares naturals; 
del foc que va destruint la nostra tér
ra; de les contaminacions de tota me
na... 

Avui no hem sentit la seva veu ira
da contra les actituds deis poders in-
ternacionals que es basen en l'arma-
ment i la guerra. 

Avui no hem pogut escoltar a vosté, 
«El-que-mana-més» com alguns l i 
deien afectuosament, parlar de bons 
menjars, ni sobre algún fet que l i va 
passar durant la guerra, ni de les 
cartes al director que enviava ais dia-
ris, ni d'alguna anécdota simpática 
deis infants viscuda en alguna excur
sió matinal, ni.. . 

Avui, al Cicle de Projeccions, no 
hem pogut dir: «Pepet: els llums!», ni 
veure la seva habitual figura apagant-
los o encenent-los, i mirant que la cor

tina ajustés bé a fi que la claror no 
dificultés el desenvolupament de la 
sessió de diapositives al local. 

Avui a l'excursió infantil hi ha fal-
tat un vocal que durant molts anys 
ha estat a punt sempre per a acom-
panyar els més petits a la muntanya, 
ensenyant-los a estimar-la. 

Avui quan anirem a casa seva i la 
Montserrat ens convidará a seure, no 
el trobarem a vosté assegut al seu 
sillo amb la máquina d'escriure a da
vant acabant de fer alguna nota peí 
butileti, ni telefonant per demanar fo-
tografies per la portada. 

Avui, al Centre, no trobarem aquell 
aire familiar que vosté hi aportava, 
ni la seva preséncia d'home actiu, 
sempre a punt per ajudar a tothom, 
sempre en actitud de servei. 

Avui. . . 
No trobarem res d'aixó físicament, 

és cert. Pero el seu bon fer continua 
viu en nosaltres, els records de tots 
aquests anys no podran esborrar-se i 
el seu exemple continuat no pot haver 
passat en va. Está en les nostres mans 
demostrar-ho. 

Teresa Maria 

(Pepet, ja ho veu, continuo portant 
els escrits peí seu butileti a última 
hora. Té raó de rondinar, pero, ¿oi 
oue em perdonará com sempre?). 



A N'EN JOSEP COLL i PUIGBÓ 
¿Qué en puc dir jo d'en Josep que no ho diguin els altres amics i molt més 

ben dit? 
No he tingut ocasió de veure'l a treballar ni a dins ni a fora del Centre, feinejant 

d'ací cap allá i participant per tal que els actes que es preparaven assolissin l'éxit 
que es mereixien. Pero suposo, i em pensó que no m'erro, que a n'en Josep l i agra-
dava i en fruía de fer aqüestes activitats, malgrat, potser, de perdre alguna hora 
de dormir. 

Quant al butileti, l'amic Antonell ja ho va dir ben ciar i net amb una frase 
molt ben encertada: que «era el seu butileti». 

I és que en Josep tota la vida ho havia fet aixó d'aprofitar els espais de paper 
imprés, compaginant-los, corregint els escrits que l i enviaven per a publicar, pre-
ocupat per una ressenya que l i havien promés i encara no estava a punt i els dies 
anaven passant. 

Afegim-hi, també, un sens fi d'impediments i dificultáis de tota mena que 
sempre sorgeixen a totes les entitats i centres. Per sort gairebé sempre es van 
resolent entre tots, pero un o altre s'ha de posar al davant. En Josep anava al 
davant. En Josep no tenia mandra. Naturalment que no volem pas dir que tota la 
cárrega la portés ell, pero que podem assegurar que en duia un bon feix. 

Josep Coll i Puigbó, amic de sempre i per sempre, per tot el que has fet peí 
Centre Excursionista de Castellar no et podem donar diners —tampoc els accep-
taries—, pero sí donar-te les grácies i recordar-te mentre visquem. 

E l Centre Excursionista de Castellar está de dol, més ben dit, encara n'está.. 
Arribará el dia que ens el podrem treure? 

E. Cornelias 

Preparatius Marxa Infantil 



PEPET, PER OUE HAS MARXAT? 

Pepet. sí sempre t'havia traciat de vosté per ésser més gran que jo. i no hauria 
sabut fer-ho d'una altra manera, no sé perqué, ara que no estás entre nosaltrcs. 
el parlo de tu. Oi que no et sap greu? 

Pepet, per qué has marxat? ¿Per qué has deixat a tota els qui t'estimávem i a la 
teva entrnnynble SEAC? 

¿Qui irebaUará tan i tan bé perqué el butileti esligui a casa nostra com fins 
ara. puntualment el primer dia de cada mes? 

¿Qui coHaborará tan i tan bé al desenvoiupament de la Marxa Infantil des de 
els primers mesuratges del terrcny fins a la pintada de senyals a podres i arbres 
en cruílles i punís dubtosos de Tilinerari on passaran els marxadors pocs minuts 
després? 

Qui fará tantes i tantes coses que tu cuidaves? 

És ciar que hn taran d'altres. E l món nu s'acaba pas. ja ho sabem, Perú, per 
a dedicar-nos ais altrcs, tots estem tan ecupats... tots tenim tanta felna... 

No vares pas aprnfilar la leva jubílacíó per estar de panxa diluiré ni et vares 
engorran ir. Et dedicares de pie al que l'agradava. A gaudir de la muntanya 1 a tre-
baltHr per la S E A C . 

Que pee has pogut disfrutar-ho! 

Pepet, en aquesta teva última excursió. disfruta de la Pau i el Repós que Déu 
ha disposat per els bornes que. com tu. han eslat amiep de tothom. han danat el 
seu suport a acllvitats culturáis del seu poblé 1 han estima! la muntanya per 

Joan Gerniá 

PROGRAMA MENSUAL D'ACTES i EXCURSIONS 

MAR$ A C T I V I T A T : 
MÉS 

INFORMACíí) A 
l . 'APARTAT DE: 

Z. dijous 

5, diumenge 

Reunló-Tertúlia 

Excursió a la canal de 
I'Oriligucr 

Grup Fotografíe 

Grup de Muntanya 

12, diumenge Excursió a Ruplt Grups Infantils 

12, diumenge Diapositives: Expedició Cicle de 
catalanu-nepalesa al Cho 
Oyn (8.201 m.) 

Projeccions 

18. dissabte Excursió a Sant Mique! de Fai Grup de Muntanya 



GRUP INFANTIL 
ACTIVITATS PER AQUEST MES DE MARG 

• Dia 12 
Sortida conjunta del? dos grups, en autocar, a Rupit. Des d'aquest poblé es 

fara una bonica excursió a Sant Joan de Fábregues. L'Agullolo i Salt de Sallen!. 
Hora de sortida: 7 del mati. 

Per inserí poínos, els dimarts i els divendres al local social a partir de les 
Ifl del vespre. o bé telefonar a R. Parera, al 714 57 35. 

GRUP DE MUNTANYA 
• Dia 5 

K M m -." a la canal de l'Ordiguer (Serra del Cadí) per la via norraaL 
Vocal: Joaquim Castany, 

• Dia 1H (dlssabte) 
Excursió matinal per Sant Miquel del F H I i Cingles de Rerli. Itinerari: En cot-

xe lins a Riells del Fai. A peu o la font de la Pineda, valí de Sanl Miquel. cascada i 
coves de Sitnt Miquel del Fai . turó de l'Olla, «org de la Donzella. cova del Moro, F«nt-
freda, Valldcrrós i Riells de) Fai . 

Vocal: Baidomer Parera. 

CICLE DE PROJECCIONS 
• Dia 12 

A l'Audilnri Municipal «Miquel Pont», a don quarts de 7 de la torda: 
Expedició catalana-nepalesa al Cho Oyu (8.201 m.) 

per Jordi Pomi. alpinista. 
Presentada per l'alpinisto Conrad López. 
Documental premiat en <liversos festival* de Catalunya i finalista a Diablerets. 
F i del Cicle de Projeccions 88-89. 

Notician del Centre 
ELS G.R. A CATALUNYA 

E l dia 11 de febrer u lu torda, tingué lloc en el Centre Excursionista de Ter-
rassa uno reunió provincial per tractor de la situnció deplorable en qué es troben 
els GR en les nostres comarques. Aquesta reunió fou organizada per la Veguería 
del Vallés. i comptá amb la presencia del presiden! provincial deis GR. 

En prínripi es féu una animada exposició deis criteris per part de cada un 
deis centres exeursionistes allí presents i es demostró per part de lols un gran interés 
per teñir una bona i fiable xnrxa de GR, ben marcada i degudament esbrossada. 
Després es van comengar a repartir petits iranís del GR 5 i del GH 92 entre les 
entitats que es volgueren camprometre u muntenir-lo en les desudes condiciona. 

Represen tant la nostra entltot hi assb-tlren els soels Joan Muntoda i Ramón 
Víla, accedínt a fer-se MpOBIlblM en 00» del Centre del tram del G R 5 que VH 
des de St. Lloren?- Savall fins a Coll d'Ercs. 

Un cop reportits els diferente trams deis dos GR. se'ns doná les grácies i ens 
acemiadárom. pendente de rebre instrucción» en una propera reunió. 

Joan Montada 



ESQUI 
Fin» ara tan sois s'han organitzat dues sortides amb autocar i sense m i u a 

éxit d'assistencia. 
La nostra intenció és la d'organitzar les sortides tan bon punt comenci a haver-

hi neu a les pistes. Ara com ara seguirem donant informació per railjá deis car-
tclls que anirem posant a la porta de l'cntltat. 

A veure si estem de sorl i neva! 

m a , GRUP FOTOGRAFIO 
A les 10 de la nit i en el nostre local, Reunió-Tertulia deis afeccionats a la 

fotografía. 
XlVé. CONCURS DE DIAPOSITIVES 

E l dia 11 de febrer proppassut, al capvespre, tingué Une en el nostre estatge 
social, el concurs anyal de diapositivas, del qual enguany n'hcm celebra! la seva 
ratnrzena edició. 

En el Tema Liiure hl participaren Ifl autora amb 48 diapositives i en el de 
Muntanya (oren 13 autors amb 39. Juljades peí» senyors Antoni Grau. Joan Guarch 
I Joan Burgada. tots tres pertanyente a l'cntilat Camera Club Sabadel! otorgaren 
els premis següents: 

Tema Muntanya. — Premi a la mfltor coHccció. Lema Sotn-Hi. al senyor Bai
domer Parera: Primer premi a la millor diapositiva, tílol Tartera, a Josep Sors: 
Segon premi a la diapositiva, titol Netx el Día, a Jaume Sors i Tercer premi a 
lo diapositiva, intitulada Fea! Cami. de Joan Avellaneda. 

Tema l.liurr. — Premi a la millor coHccció. Lema Colorteea. de Jordi Garrós, 
Primer premi a la millar diapositiva, titol Rastres, de Jnsep Pou; Segon premi a la 
diapositiva intitulada Barqueta. de Baidomer Purera i Tercer premi a la diapositiva 
intitulada L'Eselésia, de Tomás Mañosa. 

Després d'emetre el veredicte, eLs membres del Jurat junt amh altres socis 
del Centre, participaren en l'anyal sopar d'oquesta Vocalia. E l diumenge a la tordn. 
din» el Cicle de Projeccions. es íéu el passi públic de totes les diapositives presen-
tades i es muraron els premis ais guaiiyadors. 

La VocHÜa fa avlnent que enguany, en relució a d'altres concursos anterior», ha 
disminult consíderablement el nombre de partlcipants. cosa que és de lamentar, 
ja que 1'enlilnl té suficient nombre defeccionáis per. almenys, duplicar el nombre 
de partlcipants. Aquesta desgana no sabem pos a qué atribuir-la i lamentem haver-
ho de manifestar públicament. Si hi hagués més partlcipants ben segur que el» 
premis serien molt més dispútate t compelits i . diguem-bo ben ciar, ja va sent 
hora de que els trofeus els guanyin altres afecciónate, car el concurs és per a tots 
els cHstellarencs i no solament pels Incondicional* que hi participen sempre. 

Rerordeu que el dia 31 d'aqucst mes finaliza el termini d'admissíó de fotos 
per participar a l concurs anyal. en convocatorios Irimcstrals. les bases del qual 
es distribuiren temps enrera i H'han publico! a més. en el setmanari «Forjas. Aquest 
primer trimestre el tema és Lliurc. 

El caminar del Centre 
ACTIVITATS DEL PASSAT MES DE GENER 

GRUPS INFANTIL S 
Din 15, — Excursió conjunta del» do» grups per anar a veure els pessebrr* de 

la zona del Montean. Grup Peiits: Col) d'Enlcnalles. Montcau. cova Simanya i re-
torn. Grup Grans: Pont de la Roca font del Llor. cova Simanya (on s'ajuntaren 
amb l'altra colla). Montcau i coll d'Eslenalle». Hi participaren entre grans. joves 
i infants. 33 excursionista; Dia 29. — Grup Infantil Petits: Des de Coll d'Estena-



lies a I'Alzina del Salari (Serra dr l'Obac). Hi participaren: 12 de petits i 13 de 
grans. Grup Grans: Puig de la Creu. Dolmen de Serra Cavadera, can Pndró • Cas
tellar. ParticipHnts: 3 infants i 4 adults. 

ENTORNS DE CASTELLAR 
Dia 7. — Castell de GalHfa. Cadafalch. Fonls Altes. Castellar, per Josep Sors 

B. i María Olivé Día 22. — Excursió a La Mola des de mil d"Est enaltes passant pels 
óbits i retom. Farrílies Ruiz-Rarrachina. Badia-Harrarhina i Font-Porqueras. Dia 
26. — Felip Val '* i B més. matinal a la font de la Trula. torrent de la Tosca 
i Castellar. 

PRE-PIRINEU 
Dia 29. — DM de Sant Marti de Puigbo, rccorregut per tota la serralada del* 

Rasos de Tubau (Ripollés). ascensió al Padró de Tubau (1.542 m.). eoU de la Crvu 
d'en Solé i retorn peí mateíx cami Baldomr Parera, T. M. Datzira. Joan i Moni-
serrat Sabater. María Aliara i Montserrat Doméncch. 

PICS D'EUROPA 
Dia 4. — Logo» de Eiiol i lo Ercina, MajHdti del Teixu. la Redondiella. les Har-

rustroses. colinda del J i lo i rerugi lliure de Vega de Ario (1.05(1 B t ) . Dia 5. — 
AsceDsiors. amb neu, ais pies de Jultayu (1.935 m.) i Cnvicente (2.015 m.). al Pare 
Nacional de Cuvadonga. a eárrec d'Anna María Pallejá i Josep M. Torras. 

ESCALADA 
Dia 14. — Exealades a la regló d'AguIles, a Montserrat: Aguila CNT o del» 

Tres, per la via original i per l'utesta NE; aguí le* número 13 i la Miranda de la 
Portella. i el Dauet. via. normal, per Josep M. Torras, junt amb M. Lluisa. Antoni 
G . Picazo. FrtnÓMO Palau i Joan Nubiola. Dia 21. — Escalado a La Castellassa de 
can Torras per lal de recollir el pessebre. trobanl-se amb la desagradable sorpresa 
de que no hi era. Joaquim Castany i Jaume Sors. 

MARXES i SIMILARS 
Día 15. — I Cursa «Mar i Murtra». a Blane* (19.5 Km. ) : Hi van participar 

Willy Aylward t Josep M. Torras. Dia 21. 24 llores a Muntanya. organitzadOS 
peí Centre Exc. d'Olot. E l s COHMICÍS WiMiam Aylward i Jcsep M. Torras van fer 
cinc etapes de les sfs. amb un total de 55 Km. i en un temps de 15 hores (alguns 
trams transeorren de nit per lerreny forga abrupte). Varen sorlir de les Preses 
cap al puíg Redon i»33 m.). cova de Roca l.ladrc. Sant Feliu de Pallerols. Sant 
AnloL santuari de Finestres. Santa Pau. coll sa Trapa, Sant Jaume. Tortellá : Sales 
de I.lierca. Dia 29. — V I edició del» «100 Kn: . di- Kognonas» a prop d'Avinyó. a la 
Proverga: Hi participa Josep M. Torras qui va fer els 100 320 metres del rccor
regut en un temps de 12 hores i 02 minuts. També Sebastiá Soley hi va eórrer 42 Km. 

CICLE DE PROJECCIONS 
Dia 15. — «txpedirió Andes W¡». per Jordi Canyameres. del C E Terrassa, a 

l'Audítori. Un audiovisual protagoniza! per bellc* imatges. aeumpenyades de mú
sica adient. i sense cap comentar!. L'n cop acaba', l'audicvisual es féu urffc mica de 
coHoqui. Dia 22. — «Rccorregut pels Mps per Josep Llinares. Diapositivas co
mentarle* d'nscmtsioíis a diversos 4.000, i esquí per diferents punís deis Alps. 

ALTRES ACTIVITATS 
Dia 1. — A Ies 12 del migdia es va íer l'habituul reunió del Grup d'orgaoitxa-

dors de la propera Marxa Infantil ( X X I X edició) a desenvolupar el próxim mus 
d'octubre. Després d'un llarg intercanvi d'opintons s'arribá a l'acord de roalitzar-la 
per la zuna de Ribatallada i Castellar VelL A tal idéete s'iníeiará un seguit de sor
tides per a conéíxer els possible» ramins i itineraris Varen participar a la trobad.v 



Josep Coll, Tomos Mnñosn. Ramón Vilo. Joan M. Llore! Albert Antonel! Jaume 
Sors. Josep Sors i Jnume Torrens. Dia 5. — Reunió-tertulia deis afeccionáis a la 
fotografía. Dia 14. — Sortida conjunta amb els veterana del Centre Exc. de Ca
talunya: Can Pagés. font de la Tosca, can Moragues, ermita de Togores. can Ca-
samada. visita a Termita de Sant Pere dUllaslres. i Castellar. Un cop aquí es visita 
el Monumental Pessebre de la Capel la de Montserrat. Josep Limares Conxita Gorro. 
Gongal l^ópez, M. Carme t.'llés i Baidomer Parera. amb una trentería de membres 
del CE Catalunya. Dia 20. — Jordi Rovira i Sebastiá Soley van iniriar-se en una 
nova modalitat: la «mminlain-bixe». fent el recorregut Castellar-Sant Sebastiá de 
Montmalor-Tres Pins-Castcllar. Dia 22. — Assisténcía de varis socis i castellarencs 
en general a TAplrr dr Sant Srbastia de Montmajor. Dia 29. — Després de dife
rente prospección» pels camin» de la zona estudiada, aquest mati es féu el primrr 
recorregut integral de Titinerari de la X X I X Marxa Infantil de Regularitat a cele
brar el pro per dia 1 d'octubre. Es surt deis entorns de la masía de Can Deu i pas-
sant per Sant Julfá d'Altura i can Ribatallada; s'esmurza ais voltants de La font de 
can Massaguer. El cami continua vers can Torrella. Castellar Vcll i can Oliver 
i s'acaba a la piuca Mujnr Aquesta excursió fou la darrera o la que hi va partici
par l'amic Josep Col ! Fou acompanyat per Joan M. Lloret i Jaume Torrens. 

Ha comengnt la euHnborncíó en la Caminada Popular d'engunny. 

üu/^fm^ art 1 Müsicfl 
Sant Pere d'Ullostre, 9 Teléfon 714 55 71 
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