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SETMANA SANTA A L'ATLAS 

Excursió realitzada del 17 al 27 de marg- del 19X9, per MARIA ALFAR A 
del C.E.C. de Castellar. FILAR ARRUFA! i MONTSE DOMÍNGUEZ del Centre 
Excursionista de Catalunya. 

Dc sempre m'havia sentit airela per aquest país, i tot d'una va sorgir l'opor-
tunitat d'anar-hi. 

Visitar Marro? turísticamcnt. m'iUusionavH, períi la Uta principal del viage, 
que era assolir el T O U B K A L (4.165 mts.>, el cim més alt de l'Atlas (serrulada si-
tundo ul sur de Marroc) i de UA» l'Africa del Nord. encara m'entusiasmava mes. 

Sortim de Barcelona direcció Algcciros. Escollim el tren com H mitjá de 
trnn»purt. Creuem l'cstret en vnixell. perú un cop a Tánger, reprenem el viatge 
en lien fins a Marrnkcch. on llogucm un cotxe que ens permet l'aproxlmació a la 
muntanya que ja somniem. 

Ens dirigim a ImliL Deixem el cotxe i Hoguem uno muía que ciu tragina 
el material. Quan trobem la primera r.eu al camí. les mules es retiren i es fan 
córrec de les motxilles, fins arribar al refugi. uns portejodors. Aquest trajéete 
el fem en quatre hores i mítja. 

B refugi LOUIS NELTNER. siluat a uns 3.106 mU. d'olcada, tó capacita! 
per 40 persones aproximadamenL A aquesta época de l'any és importan! portar 
tendo isotérmica, dones és possible haver d'ocampar per manca de lloc al refugi, 
i dormir a la neu. a aquesta aleada, és bastant fred. 

Cal remarcar que l'estosa de tendes plantados a l'enlom del refugi. dóna 
un to de Uttzn 1 color dins d'un marc mernvellós. 

De bon mati. amb les primares llums i un fred ben viu, ens coleen els gram-
pons. dones la neu és ben geladn i ancm pujant unes pales for?a dreles. Ho fem 
sense perill. gricíes ais grampons que es claven bé. 

Arribem al cim molt contents, dones «meara que I« Ulusió í les ganes d'a-
coriHcguir-ho eren molt formes, sempre hi ha el dubte de si será 0 no possible. 

Disfrutem d'una vista espléndida, que contemplen! meravellades. Davant 
nostre dívisem l'Anliatlas amb loto la seva magnitud. Ens giran 1 podem veure 
rinicl de la zona desértica. Un paisatge ben contrasta! 

Uueix un sol espléndid. No hi ha ni una boira. Gauyipem i gaudim una 
bono estima d'aquesta pan incomparable que ens olere! x la muntanya. Fem les 
«fotos» que ens recordaran aquests bons moments i . . . avoll que fa baixada! E l 
sol opreta, i tant com perdoni ulgada. la calor es fa notar. Es una sensació de 
xafogor. 

Dinem al refugi. J a ens esperen de nou els portejodors per portar-nos la 
cárrega fins deixnr la neu. Continuem amb les mules (com a Tañada). Ara son 
elles les encarrogHcics de portur-nos les motxilles fins arribar a Imlil, mi tenim 
el cotxe. 

Molt satisfetes i també molt cansados, ho celebren! amb te amb menta; 
la beguda nacional (que per cert. és ben bona). en lloc del nostre tradicional «cava.. 

Després de pagar 10 DH B un «mohamed» que ens ha «guarda!» el cotxe 
quiisi dos dies, sortim d'Imlll. un petit poblot al peu del Gran Atlas. 

Prosseguim el viage en cotxe. fent una ruta forga recomanable. 

Mari* Alfara 1 Arrufa! 



j el proper diumenge... 

CAMINADA POPULAR 
Tal com informávom en els fulls del passnt butlleli. el proper dia 7 de maig 

«'Iniciará a la placa Major tic Ja nostra vila, la pegona edició de la Caminada 
Popular de Castellar. 

L'objectiu o finaütat d'aquest lipus de curses per la muntanya (que dar-
reramont han prolifcrat d'una manera extraordinaria), és. Rairebé sempre, el 
matcix: divulgar un itinerari bonic. pe sal a l'abast de tothom. convenientment 
senyalilzat. que reuneixí distinta; punts d'inlerés (histórie. paisa tjr's tic, arqueoló-
(dc, ele,), per a ésser reenrregut i disfrutat d'una manera coHecttvn. és a tlir. en 
comunitat. 

Tot i que la SCVH íimció. mirat des d 'un puní de vista excursionista, és, 
poc més o menys, dlscullble. cal considerar positiva aquesto HvineiiLcsa, potser 
peí sol fftl dc que pot servir com un repte per a abandonar —abnenys per unes 
hores—. els aporells dc tclcvisió i els videos i annr o possejar per la natura uinh 
la familia o els amies, trenca! en certa manera, aquest mur invisible d'inco-
municació i indivíduoHsme quo. Involun ta Horren! le* circurestáñeles cus fan 
aixecor al nostre entorn. 

Per tant. si I'esdeveniment aconsegueix. en alguna manera, fer arribar el 
seu «missatge» i és. minímamrnt acceptat. sovint ens toparen? emb l'agradable 
sorpresa de que aqueste* manifestaciuns de caire popular, es converteixen en 
una auténtica festa d'aleRriu i germonor. de la que en Raudeix gent de tote* 
les ednls. 

I tomant a la «nostra» Caminada, cal apuntar que enguany el recorroRul 
vt torga más planer i un xlc més curt que l'any passat (20 quilómetros). Queda, 
dones, accessible a tothom. 

La sortida Undró efecto cutre les 7,30 i les 8,.30 del mati i l'arribada, (en 
83 matcix lloc). es pot fer, lliuremcnt, des de les 11 del malí fins a les 5 de la 
larda. Per tractar-«e d'unii prova manradn de caire compelitiu, remarquen», una 
vegada més. que el temps no té cap mena de significa!. 

Podeu tramitar les inscripción* al local del Centre Excursionista i al de 
U Cbnselleria de Joventut, o. fins i tot un quart aban* de comentar la cursa, 
al Control de Sortida. 

Esperem la presénete majoritaria deis nostres excui-siomstcs (petits i grans). 
Tots hi sou convidáis a partlcipar-hi. 

Fins diumenge. BonH Caminada a tothom;; 

Cami de la Mola - I Caminada Popular 17-1-88 



EL NOSTRE PETIT HOMENATGE 

El Centre Excursionista de Castellar s'uneix a Yhotnenatge que Castellar 
ret a Joan Oliver, el poeta «Pere Qttart», Premi d'Honor de les Uetres 
Catalanes, la casa paira! de la quid prové és la masia castellarenca de 
Ca n'Oüver. Publiquen! la poesía dedicada al Centre Excursionista de Ca
talunya, en el centcnari de la instilució, que pertany al ¡libre «Quatre 
mil mots». 

NATURA VIVA 

Ara em plau de glossar planerament 
Tantic pessebre natural del món. 
la muntanya i el ríu, l'arbre de bosc, 
la font i el prat. bladars 1 regadiuS. 

Pensó també en la serp 1 el borínot. 
en la pedra foguera i Tesbarzer. 
el goig grallaire i el conill poruc 

Per les valls obagoses i els solells 
refaig de cor camtns ( corrióte 
cap al cim géneros, cap a l'avene. 

Recordó primoveres amb plugim, 
tardors d'aram, hivems emblanquinats 
i migdies d'eslíu amb foranell. 

Nomes la mort em desposseiro 
del bell miratge que de tant en tant 
anu-r.ii/.i La meva soledat; 
{Taques t silenet que escarncix la pau 
d'un Inefable cap al tard d'abril 
desunía l'álber mós esponerós 
on soliem trobar-nos d'amngat. 

S'cnxnnyava la vida a l meu entorn, 
Taire tot just em duia les sentors 
secretes de Targila, de Therbei. 

Jo esperava aquells llavis i aquells ulls, 
enamora! per simpatía arden! 
d'un ómbit tan benigne i sense frau. 

Palau obert ais vents. sostrat de ce! 
deis hornos born i tomba, i llur bressol. 

Pere (fuart 

http://anu-r.ii/


EXCURSIÓ AL MONTSANT 

EL passat día 2 d'abril. vam anar 
a fer la IravessH del Montsan! Várem 
marxar de Cornudella i érem uns qua-
ronta persones. 

A la laida de la muntanya ja leía 
una mica de pujada, quan érem al ves-
sant hi havia poco vegetado i molla 
roca. Per arribar al cim vam passar 
peí Grau dei Montsant i tothom esto
va una mica cansan! 

A dalt hi havia la Cova Santa. H i 
volíem anar pero no ho VHTTI fer per
qué ens hauríem entretingul. molt. ja 
que és una cova molt llarga, També 
hi havia uno especie de cova pelita 
amb una pica que s'omplin amb l'ai-
gua que queia del sostre. Era la cova 
del Moloner. No hi havia gaire aigua. 
pero era molí fresca i bona. 

Alguns es quedaven a diñar allá 
pero era millor seguir. 

Després d'una hora i mitja arriha
rem al lloc de dinar nosalires. A baíx 
hi havia una menH de riu. el barranc 
del Pclegs. Per airavessar-lo vam pas
sar peí Toll de l'Ou. 

Alió ora una preciosital, ens hi vam 
quedar una eslona jugant amb Talgoa 
i saliant per les pedrés. 

Després venia una gran pujada i urna 
baixada molt llarga iins arribar a un 

pi molt curios que es deia P i de la 
Carabnsseta. Aquest arbre tenia totes 
les branques cap a un sol costal de
gul al vent. A baix es veia un pobló 
que es deia Ulldemnlins on ens venia a 
rccollir Tautocar. 

Várem arribar cansáis pero contente 
d'haver fet UHH llarga excursió <26 
km. aproxímadament). per uns lloes 
molt boniirs i solitaris. 

Blanca Biosca i Costa 
Grup Infantil 

LES DEIXALLES. . .? CAP A C A S A ! ! 
A muntanya no hi ho servéis de recollida d'escombraries. i si n'hi ha teñen 

un eost elevadíssim. No podem quedar Insensibles davHnt la brulicia que pateix 
la nalura. No s'hi val a fer grans discursos de bona volunta! cal una decidida 
artuaeió de cada un deis usuoris de la nalura. Per aixó us Tem una proposta cla
ra; «LES D E I X A L L E S . . . ? CAP A CASA!!», així de senzill: Retornar-Ies a casa 
amb la mateixa naturalitat que hem portal el mcnjar. És la solució més ecológica, 
educativa i cívica. Quan anem d'excursió. tornem cap a casa alió que ha sortit 
de casa. Els servéis d'escombrarles de la nostra oiulal o poblé, les recnlllran. Aixi 
haureu evílat brossa inútil a la muntanya. 

De lo carta del Comité de Natura 
Fcdrracló d'Entitats Excursionistes 

de Catalunya 



EXPRESSIÓ FOTOGRÁFICA 

L'art fotogrAíic. com elemcnt cstctic, no sempre está sotmés a la disciplina 
del docáleg de la teoría fotográfica. Es pot moure dlntre d'un aspecto molt dife
rencial, i segon» c! criteri de l'observador que l'ha d'idcntilicar. 

N<> totes l«t mesura dad»** com a punt de partida han de servir de refe
rencia. L a norma dc composició es pot esquincar per molts angles. si és que hu 
de servir per obtenir una millorn d'enfoc. ímpacte o contribuir a un informe de 
misutge més accentuat. 

Aquesta posició mágica, que és tan fácil pels catalogáis fotógrafo de fama 
universa! és difícil de trobar per l'abnegat «amateur» que cerca aquesta pedra 
filosofal per resoldre les situcicíons ansiosos, per un rcsultat que siguí prou 
satisf actor!. 

Unu perseverunt inquietud de recerra, i l'adquislció d'una lntul'ció orien-
tatlvn poden alleugerir aquesta difícil tasca. De totes muñeres no és gens fácil, 
al menys per mi. 

Per considerar-ho d'interes general, ens plan Iranscñure la circular 
tramesa a lotes les entitats excursionistes pcl CENTRE EXCURSIONISTA 
•F.IS BLAL'S' en ta qual es tracta del motorisme per muntanya. i que 
cada vegada ocasiona més problemes. 

Per la vocalia de fotografía 
Josep Pou 

MOTORISME PER LA MUNTANYA 

Sense intendú de suscitar un cop 
mé» la tópica polémica sobre la cireu-
lacíó indiscriminada dc motoclcletes 
de trial o moloc ros. per les nostres 
muntanyes. volem palcsar, tanmateix. 
la prcocupació que ens ha orlginat el 
seguit de fels que varen viurc uns so-
cU de la nostra entitat al Compament 
Social dXstiu que vam teñir inntal-
lat la primera qulnzena d'agost pas
sat al Planell dc Boovi, Tavascan (Pa
llara Subirá). 

Els fots a qué ens referím van ser 
els ncgüenfs: 

1. Dílluns, 1 d'agost: Pels volts de 
migdia estávem acaban! de fer les ul
times cárregues del material per a la 
construccíó d'un nou refugi bivac de 
ta F E E C (Federació dXntitats Excur
sionistes de Catalunya) amb la col-
laburació d'un helicópter del eos de 
bombera de la GeneralUa! Passanl 
peí ir.íg del bosc. arriba fins a nosal-
tres un grup d'una trentcna de motos 
de trial. L'n deis bombers —omb imi-
forme do servel— els adverteix poiqué 
liH»KÍn pels camins. La contesta im-
ir.cdiata és mofeta i grollera. Cn deis 
responsable» de l'operació que esta-



va realitzant nu es pot estar de res-
pondreTs amb un to recriminador. Els 
motoristes planten les motos i el grup 
s'acosta amb actitud agressiva cap a 
nosaltres (algú hi va reconéixer un 
deis participante catalán» en el pas
sat rally París-Dakar). Per la nostrH 
banda —amb dones i criaturas per 
alia al mig— enntenim la indignació 
i fem tot el que podem perqué no s'ar-
ribi a les mans. 

2. Un altre dia: Dos motoristes pas-
sen fent DOtOCRM entre les nostres 
tendes, on hi ha algunos criaturas ju-
«nnt. 

3. Un mati, un deis nostres companys 
ha de portar a Thospítal més proper 
un excursionista que ha baixat fins 
al nostre campament amb tres o qua-
tre trenes a l cap. Ens explica que. 
després de teñir raons amb un moto
rista dalt de la muntanya, aquest Vha 
tombat d'un cop do pedra i que, ja 
a térro, fer i ! l'ha continua! agre-
dint. Paradoxalment. per la descrip-
rió que ens en fa. deduím que és un 
a qui la tarda anterior vam facilitar 
eslris per a desenrollar i arreglar la 
seva motocicleta. 

4:. A les 7 del mati d'un altre día. 
uns que les han portades a remole 
engeguen i escalfen oís molors al cos
tal dc les nostres tendes, tot i que él 
Pía noli de Boavi és t*n gran...! 

5. A part d'aquesU fets puntuáis, 
preocupante el soroll de les motos ens 
va acompnnyar práctk-ament cada dia 
deis quinze que hi vam ser acampats. 

Tots aqueste esdevenimenls van cons. 
titutir el punt negre de les nostres vo-
cances. Tanmateix, mnlgrat que ens 
várem oír; • d'lndignació. hem vol-
gut deixar passar un temps per a la 
refloxió i per fer ta denuncia pública 
de lo falta de civismo d'aquests «es-
portistes», amb el cap ben seré. Els ca
sos que hem exposat, en només 15 dies 
i en un sol lloc. són mossa per consi
dera r-los aíllats. 

E U muntanyenes, que tenim una Bar
ga tradició ¿ 'estimado i respecte per 
a les nostres muntanyes i per a tot
hom que hi trobem. volem creure que 
la Federació que aplegu els practicanta 
del motocros no abonu aquesl tipus 
de capteniment. peró és evident que 
no hi ha cop mena de control o que. 
sí hi és. ote fets se'ls escapen de lea 
mans. fAh. per cert. vam poder ob
servar també que, en general, aqües
tes molociclctcs no duen cap placa d'i-
dentlficarló). 

Alx i , dones, fom pública la riostra 
profunda preocupado. Jo que, si fins 
ara hem hagut de suportar impotente 
Tagressló a la natura I la poHució 
acústica de les nostres muntanyes. 
no eitem segurs que tothom parí tam
bé Taltra gaita davant Tagressió o 
Us persones. Per tant, demanem a les 
aulnritats que corrcspongul. una re-
glamentució i control més estríete» 
per o la practica del motárteme per 
la muntanya. a fl d'evitar mals més 
lamentables en un futur. 

Crntrc Excursionista «Ete Rlaus» 

APLEC DE CASTELLAR VELL 
. Dies 20 1 21 

Dissabte: A dos quarts de 10 del vespre: Cantada d'Havaneres i Cremat 
dc Rom. No hl haurá acampada. 

Diumenge: Mati: Concurs ocellaire: de ram» de ílors; dc dibuix infanta; 
d'arrossos. Rail de Baslons i de Gitnncs. Etc. Com a novetat: Concurs de Pintura 
Rápida, amb Importan ts premis. A la tardo, sardanas. 



PROGRAMA MENSUAL D'ACTES i F x n i R S i O N ^ ; 
LAI / U n o i u i » o MES 

MAIG ACT1VITAT: i »! rrif.iiAYio A 
I.'AP ARTAT I)F-

29. 30 d'abril 
1 dr mai i Acampada a Ager Grup Infantil 
4. dijous Kruntó-tertúlU Grup Fotografíe 
7. diumenge I I Caminada Popular 
K. aman Reunió de la Federació Noticiar! del Centre 

13. 14 1 18 Ascendió a la Perla Montañesa Grup de Muntanya 
21. diumenge Aplee de Castellar Vell 
2K dlumrnge Excursió al Montseny Grup Infantil 

4 de Jony l •. • i . fotográllra a Olol (irup Fotografié 

Tenim noticia de 
• Dies 29 i 30 d'abril i I de maig 

39é. Campamenl General de Catalunya, al santuari de Falgurs (BerguedA). 
Organitza: Grup de Muntanya de l 'ACFB. 
• Dia 14 

V Marxa Popular de Ternuras (27 km.). Sortida: Rellfnars. Arribada: Tér
ras* a Organitza: Centre Excursionista de Terrassa. 
• Dia 21 

Y U I Marxa i Aplec Excursionista de Veterans de Catalunya (11.520 km.) 
Muntanyes de Prados. Comarca del Baix Camp. Organitza: Secció Excursionista 
deL Centre de I,eetura de Reus. Sortida i arribada: Prades. 
• Dia 2X 

X I V T m — del Montseny. (48 km.). Organitza: Agrupoctá Excursionista 
Pica :'•"••..• 

Sardai.es a \ * Mola (Sant Moren? del Munt). 
Per a més informació a la cartellera de l'entitat. 

GRUP DE MUNTANYA 
• Dies 13. 14 1 15 

Excursió a la Peña Montañesa (Pirincu d'Osca). 
Sortida et dissabte a les 2. Desplacament en cotxes particular*. Pemoctació 

a Ainsa. 
Vocal: Tomás Mañosa. 

GRUP INFANTIL 
• Dies 29 I 30 d'abril i 1 de maig 

Acampada a Ager (comarca de La Noguera). 
Sortida a les 3 de la tarda del dissabte. Desplagament en cotxes particular». 

Diumenge: Excursió peí congos! de Montrebei. Dilluns: Ascensió al cim de Santa L I * 
(1.878) del Monteec d'Ares. 

Per a més iníormació; Sanli Vi lar (teléfon 714 74 02). 
• Dia 28 

Excursió al Montseny. 
Itinerari de recorregut llarg: Poblé de Moniseny (520 nv), Turó de PHoOM 
Itinerari de recorregut llarg: Poblé de Montseny (552 m.), Turó de THome 

(1.707 ni.). M-s Agudes (1.706 m.). Sant Margal, un es trobaran els dos grups. 
Hora de sortida: 7 del mati. Desplaca ment en autocar. Per a puntar-se: Fins 

el dimarts. dia 23. 
Per a més informació: Anna M. López (teléfon 714 72 99). 
Recordem que aquestos excursions están obertes a tothom; per aixó es fan 

ducs MMI'-

http://Sardai.es


GRUP FOTOGRAFIO 
Dia 4. — A les 10 del vespre. a l'estatge social. Reunió-Tertúlia deis afec-

cionats a la fotografía. 
Dia 4 de juny. — Excursió fotográfica a Olot i volfants. Santa Pao, fagedu 

d'en Jordá, volcá de Sania Mavgarida. 
Sortida: A les 7 del matí. 
Vocal: Baidomer Parera. 

CONCURS DE FOTOGRAFIA DE MUNTANYA 
E l Club Pirinenc Andorra organitza un concurs de fotografía de muntanya. 

Ofereix un ampli ventall de possibilitats de temes: esquí, escalada, excursions... 
i en íi, la natura. E ls premis són: material fotografíe, material de muntanya i ma
terial d'escalada. Pot ser fotografía en blanc i negro, en color o diapositíves. 
IV CONCURS ANUAL DE FOTOGRAFIA EN COLOR 

PUMTUACIÓ I CLASSIFICACIÓ GENERAL 
Primer trimestre. Tema lliore 

Grup «A»: 
1. Josep Pon i Radia, 18 (3) — 19 (1) = 37 punte: 2. Manel Várela i Mamo. 

13 (4) — IB (2) = 32: 3. Jaume Muntada i Blnneafort. 9 (3) — 20 = 29: 4. Bai
domer Parera i Godayol. 13 (2) — 13 (3) = 28; 5. Joan Mumbardó i Gandol. 
11 Í I ) — 15 (1) = 26: 6. Ricard Prieto i Sarda. 12 (3) — 14 (2) = 29; 7. Joan 
Muntada i Caixach, 9 (1) — 16 = 23; 8. Tomás Mañosa i Girbau. 11 (2) — 13 ( l ) 
= 24; 9. Francesc VUaclara i Ubacta. 12 (1) — 12 (2) = 24; 10. Josep Sors 
i Badia, 8 (2) — 15 (2> = 23; 11. Josep Sala i Pcy. 8 (3) — 9 (2) = 17: 12. Josep 
Graells i Batet. fl (2) — 10 (3) - Ifi; 13. Joan Avellaneda i Solé, 5 (1) — 10 
í l ) = 15: 14. Jordi Garrós i Samperc. 14 (1) = 14 punts. 

L a fotografía guanyadoro del trimestre és la de 20 punts del senyor Jaume 
Muntada. 
Grup <*B»: 

1. Sandra Várela i Pelegri, 13 (3) — 18 (2) = 31 punts: 2. Jordi Garrós 
i Lleixá. 11 Í3) — 18 (1) — 29: 3. Krancesc Juberl i Grsu. 8 f l ) — 12 (4) = 20: 
4. Joana M. VUaclara Ubach. 6 (3) — 10 (2) = 16; 5. Ramón CapdevÜa i Bosch, 
4 ( I ) — 11 = 15; 6. Guillen) Díaz i Hermúdez. 5 (2) — 6 f 1) = I I : 7. Joan Parera 
I Dateira. 4 (2> — 5 (3) = 9 punts. 

L a fotografía guanyadora del trimestre, d'miuesi grup. és la de 18 (1) punts del 
senyor Jordi Gnrrós i Lleixá. 

Notician del Centre 
REUNIÓ DE VEGUERIA 

• Día 8 
Aquest dUluns tindrá lloc al nostre local social, la reunió mensual deis 

companys representants de totes les entiláis de la Veguería del Vallés de la Fe
deració d'Entitats Excursionistes de Catalunya, presidida peí Veguer senyor Jo
sep Barberá. 

MÁQUINA DE BEGUDES 
Tal com es va acordar en assemblea, s'ha installat a l nostre local social 

una máquinH per a begudes refrescante. És un servei més que el CEC ofereix 
al seus socis. 

ES COMPRA, ES VEN 
Es ven: — Una tenda lipus xalct do fl places (tres habitacions-menjador-avancé) 

— Un remole 
— Una tenda cuina 
— Accesnris diversos: MaUiIussos ínflfiblfis, «parket» tena tonda, dipósit 

d'algua. etc. 
Es pot vendré tot junt o per separa! 
Raó: Josep M. Calaf. Teléfon 714 76 29 (vespres). 

Tlnc dues motxilles petiies per a infanta. Interessats trucar a Teresa Ma
ría: 714 57 35. 



El caminar del Centre 
ACTIVITATS DEL PASSAT MES DE MARC 

GRUP INFANTIL 
Dia 12. — Excursió Infantil-famfliar a K u p l ! En autocar fio* aquest poblé 

i després a peu fins a Sant Ji>au de Fábregues. tornant peí SaU dc Sallen! Viril» 
u Rupt! Foren 28 persones grana i 15 deis infantil». 

ENTORNS DE CASTELLAR 
Dio 2. — Matinal a con CHnyamorcs de Dalt i cau Qutr. Felip Valls i 7 

més. Dio 3. - Sant Vicen? de Castellet, Vallhonestn. església románica (scgle XIÍIi 
da SanI Pcrr dr Vallhonesta, ruines de Vhoslnl de Sant Jaume, i repella de Vall
émoslo (segle X I ) . Familia Sabater. Dia 10. — Excursió al Dolmen del Trullas 
(Munistrol de Caldera) i can Coll (Granero). J . M. L . Riquelmc. J . Sors i 5 més. 
Dia 11. — Matinal a L a Castellassa de can Torras i Raima del Rassinyol. ! Ca-
bedo i 4 més. Dia 12. — C H U S d'Audorra, el Dnlmau. ermita de Sant Pere del 
Dalmau. canal Fonda, coll del Turó de les 9 Cubres i retorn per lo Morella. font 
del Daví, Caux d'Audorra. Jaume Torrens. — Pinga Major. Puig de la Creu, la Ca
dena, Cataíuu. Parany del Hoier, serra de la Codirut, coll de les Porqués. Sant 
Lloren? Savall, Torell, Sant Feliu del Racó, Font» Cnlents i Castellar, n cárrec de 
Willlam Aylward i J*<scp M. Torras, junt amb Manuela Campos i Josep Ferrer. 
Dia Ifl. — Matinal a VilarrúMa (Granen) , per Josep Sors i fl més. - A la tarda. 
Togorcs 1 torre de Canonge. Joume Font i un ollre. Dia 1». — SemI-matinal a la 
Roca Enea val cada (Sant Lloren? del Munt). per Josep Sors i Jaume Sors. Dia 
22. — Matinal a La Sala (Sant Llogari Castellter?ol). Josep M. López, J . Knmar. 
i 4 méf. Dio 26. — Matinal a can Cali Monner i Sant SebastU. Jaume Torrens 
i Josep Sor». Dia 27. — Matinal H la serra de l'Obac. Pont de In Riba. Turróte 
de l'Obac, Fou de Ola?, culi Estro! Castell Sapera (932 nu), coll de Tres Crcus, 
J . H Pnlu (024 m.). culi de Tonca, font de la Polo, coll de Tres Creus I retorn. 
Josep Pona. 

MUNTANYA MITJA 
D Í H 5. — Balneari ik> la Puda, torrenl dc Sant Salvador, ermita ce Sant 

Salvador dr les Espases. Familia Sabater. Dia 11. — Travessa Figueró. Tagaira-
nent. Pía de la Calma. Matagalls (1.694 nu), I Sant Margal Jaume Sors i com
panys. Dio 13. — Pradeü de la Teixeta, Coma Tornera, íont i barranr del Peles» i 
retnrn a Pradel! per Josep M. Torras, junt amb Renjamí Vaqué. 

PIRINEU 
Din 12. — Ascensió ni pie d'Erlste (3.033 m.). des de les Granges de Via-

<iós. Josep Idiñares i anden. Dio 25. - Ascensió a l cim del Costa bona (2.464 nu). 
Itinerari: Port de la pista dc Setcnses a Espinavell amb cotxes i després cap al 
cim per la Valí-Llobre. I'na vegada al Costabona. carena enllá íkns a col) de Pal 
(2.374 ni i . Roca Colom (2.502 nu). cim de la Coma Erroada (2.495 m.) i Portella 
de Mentet por retornar peí mateix itinerari. Jaume Sors i Josep Pons. Dia 26. — 
Excursió a l Toga de Ribos (2.035 m.). Isidre C«bcdo i amics. — Ascensió al 
Moixeró (2.260 m.>. Gréixer. canal de la Serp. Moixcró. pía de Molxeró, coll de 
Dental, refugi de la font del Fnlg, coll d'Escriu. Joan i Montse Sabater, Antoni 
González, M. Rosa Pujal í Pere Solá. 

MARROC. ROMA. PAIS VALENCIA 
Dies 17 al 27. — A w enrió a l Toubka (4.165 nu). el cim més alt de la ser-

ralada de l'Atlas, a l sud del Marroc. María Aliara del C. E . Castellar, i Montse 
Domínguez i Pilar Arrufal del C E . Catalunya. Dies 22 al 27. -- Aprofitant una 
estada a la ciutat de Roma. Anna M. Pallejá i Josep M. Torras van visitar el-
12 turóos principa!* sobre els quals s'assenta. i . a més. feren una panojada peí 
Lido d'Ostia i el paro de lo Pineta de Cant el Fusardo. Dies 23 al 27. - Ascensió 
al Penyagoloaa (1.813 m.). cim mes alt del País Valencia, i volta til massis. Excur-
sions peí voltart! Josep LUnHrcs i Conxfta Gorro, 

ESCALADA 
Dia 4. — Escalados • Montserrat: Ascensión» a la roca del Barrióle! a la 

Xicra, la Guaitanda de la Xlcna i el serral de lo Diablera (zona del coll dc Guirlü). 
a cárrec d'Anna M. Pallejá i J . M. Torras, junt amb M. I I - Joan Nubiola i 



Frani-esc Palau. Dia 11. — Escalada a Montserrat: Agolleta i tossal de Pujados, 
via normal, per Anna M, Pallejá i Josep M. Torras, junt amb Aitor Ruiz (12 
anys), Dia 27. — Escalada a Sant Lloren?: Paret de l'Esquirol per les vies Angie 
i Vertical. Extrem V sup 6A. Jordi Rovira i Caries Ferrer. 

ESQUI 
Dia 4. díssabte. -— Autocar a l'estació del Pas de la Casa. 39 persones. Dia 

12, diumenge. - Autocar a l'estació de Pal. 22 persones. 
MARXES i SIMILARS 

Dia 5. — Manca de la Transéquia: Balsareny-Manresa (25 km.), tot seguint 
el curs de l'antiga sequía del segle X I V . Van participar-hi 2.500 persones, entre 
les quals Anna M. Pallejá i Josep M. Torras. Dia 18. — I X Cursa de Can Palet 
(Terrassa), de 4 km. H i van participar Josep M. Turras. Dia 19. — X I I Marathón 
Catalunya-Barcelona 89: Va prendre-hi part Josep M. Torras, que es classlficá 
en un lemps de 4 hnres 1 07 minuts. 

CICLE DE PROJECCIONS 
Dia 12. — «Expedició cstalano-nepalesa al Cho Oyu (8.201 m.), de Jordi 

Pons, pellicula que presenta Conrad López a il'Auditori Municipal i que clogué 
Hignament aquest cicle PH trocí nst per «La Caixaa. 

ALTRES ACTIVITATS 
Dio 2. — Reunió-tertulia deis afeccionáis a la fotografía. 

W 1 T ART I MUSICA 

Sant Pere d'dlastre. 9 Teléfon 714 55 71 
PIANOS, OKGUES 

1 TOTA C L A S S E IVINSTRUMENTS 
F A C I L I T A I S DE PAGAMENT 

VENIU I HO V E C R E U 

FADERS, S. A. 
F A B R I C A C I Ó 
D E M A T E R I A L 
D ' E S C A L A D A 
I A L P I N I S M E 

Pollqon Industrial 
Pía de la Bruguera 
Carrer Barcelona 8/n. 
Teléfon 714 66 11 

CASTELLAR DEL VALLES 

Propá Doméstic Industrial 

R . A . R . S . A 
Avda. deis Frulters, 1 

CASTELLAR DEL VALLES 

InstaHactons i subministres 
gas propá 

Concesslonarl Oficial 
de Butano, S. A. 

TALLER VILACLARA 
Servei i venda RENAULT 
ReperaclDns I a condición ama nt da tota classa da VfcMCLES. • Venda de sobe 

Passolg, 72 - Tel. 714 51 91 - CASTELLAR DEL VALLES 
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