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ens «liu que són més de 2.500 les ve
rificación* a fer: un error és. per tant, 
ben poutble. Si 1'hem comes confiem 
en» el sabreu perdonar. E l Centre us 

agradeix a tots. socis i partlcipants en 
general, la vostra presencia en la Ca
minada Popular de Castellar tot invi-
lant-vos. ara ja . a la del proper any. 

XX RENOVACIÓ DE LA 
FLAMA DE LA LLENGUA 

CATALANA 
MONTSERRAT. 26 DE FEBRER 

DEL 1989 
Reprodúcelo dr les panules pronun

ciad r v després dr 1'homiUa de la mis-
sa. peí tUl Pare Abat Dom Cassü M. 
.lurt. amb motiu dr la vlntena frsta dr 
la Renovació dr la Flama dr la Men
gua Catalana. 

La transe ripció que en fem és, rn 
lirimcr lloc, per recordar a tothom que 
fa vlnt anys que se celebra aquesta 
frsta tan significativa per a la Nació 
i ;ilal.in:i i i segon. tribu tai amb 
elles un in-tit. peró sincer. home nu ter 
iragraiment peí seu abadiat seré, peró 
Ferm i luollldor. a l>om Cassiá. que 
[foipfáa de VlÉUdM anys, l'endemá de 
la Diada de la Renovació de la Flama, 
renuncia al carree. 

RFSPOSTA DEL P. ABAT 
A L'OFRENA DE LA FLAMA 

EN L'OFERTOR! DE LA MISSA 
Grácies del fons del cor a tots els 

qui heu pujat a Montserrat per la vin-
tena Renovació de la Flama de la I : en-
Kua Catalana. L'octubre del 1968. amb 
mottU de) rentenari de la naixenca de 
Pompen Fnbra. una comissió fnrrPHdn 

per mimbres d'entitats excursionistes 
de Catalunya va organltzar un xcgult 
d'actes d'homenatge a l Mostré, l'expres-
sló principal deis quals fou la Institució 
de la Flama de la Llcngua Cutalono. En-
cesa a Prada davant la tomba dc Fa-
bra, fou portado per comlns de munlu-
nya al nostre monestir i diposítada un 
una lloniia perqué hl restes com a nim
bo! permaneot de la fe. de l'esforc 
i de la volunta! del nostre poblé. 

Enguany us toca l"honor de renovar 
aquesta Flama a vosaltres. els Centres 
Excursionistes de la Veguería del Tar-
ragonés. Grácies peí vostre esforc i per 
la vostra fidelitat. Que la Verge de 
Montserrat us aeompanyi sempre amb 
la seva intercessió! 



II CAMINADA POPULAR 
DE CASTELLAR 

KX moviment excursionista, a Cata
lunya, de molts anys endarrera. ha mal-
dat per oferte ate seus procticants tola 
mena de provos de muntanya (de regu-
laritat, d'orienlacin, per aUimuts. per 
descripcíó. rally», provea nocturnes. etc., 
etc.). per tal d'estimular a caminar per 
les nostres contradi1» amb el máxim de 
coneixements. dc profit i encert. 

Des fa un bon grapat d'anys. 
apuestes arlivltals de. diguem-ne, re-
llotge i brúixola, sempre tan inlcres-
sants i útil», s'han vist recoteades, i 
crcixer el sen nombre, amb proves 
d'una faisó no tan formal, en les quate 
mé» que res. el qué s'ha pretés és que 
els partlcipants vaain al seu pas. puguin 
parar-se on millor els plagui o el* de-

1 maní el eos o vteionar detingudament 
aquoll racó o indret que els és plaent 
sense anar pendente d'uns determináis 
hnrurfs o mitjane*. S'íniciaren. amb 
aquesta nova modalltat dc proves. el 
que s'ha popularftzat amb el nom de 
Caminadrs popular», la pulxanga de 
lesquals és aclunlment més que notória 

E l Centre Excursionista de Castellar, 
junt amb altres entitats del nostre po
blé, grácies al reeolzament de la Con
selleria de Cultura i Jovcnlut del nos
tre Ajuntament. el dia 17 d'abril de 
l'any passat. amálente a tot alió que 
l'evolució deis temps va imposan! vá
rem organitza r la I Caminada Popular 
de Castellar, la qual, amb sorpresa i 
satísfacció per part de tots els qui 
prenguérem part en l'org»n ¡Izaría, 
trena amb una partiripació de més de 
350 persones. E l setmannri local FOR
JA, publica una breu estadística amb 
diverses dados numériques. 

Enguany. el primer diumenge de 
maig. tinguérem el goig d'oferir la se-
gona edició, la qual. sense exagerar, 
podem anomenar com A popular Cami
nada, ja que el nombre de participante 
augmenté oslcnsiblemcnt com queda 
palés en el resum que pubUquem a 
continuació que també fou divulga! a 
través del setmanari FORJA, a fi i 
efeetc que quedin iissabcntats el major 
nombre de conciutodans possible i que 
nnueste informació no ouedés clrcums-
crita ais socls del Centre. 

Persones inscrites 530 
Persones sortides 519 
Persones arribades 519 
Persones que han abandonat 0 

• • I 

Participante masculina 336 
Participante (amentara iB3 

PER POBLACIONS 
De Castellar 327 
De SobadeU 76 
De Térras** 76 
De Barcelona 8 
De Cabrera dc Mar 5 
De Ripollet 5 
De Matadcpcra 5 
De St. Joan Despi 4 
De St. Q o i l » del Vallés 3 
Da Barbará del Vallés 2 
De l'Hospitalct dc Llobregat 2 
De Rubt 2 
De Santa Coloma de Gramanet ... 2 
De Fals (Manresn) 1 
Do Palau de Plegnmans 1 

Total 519 
• • • 

PARTICIPANTS PER EDATS 
(GRUPS D'INSCRIPCIÓ) 

Fins a 14 anys 167 
De 15 a 65 anys 343 
Més de 65 anys 9 

• * > 

Per finalitzar solament ens resia dir 
que, encara que les anteriors dades 
en el moment d'eserlurc les donem per 
fiables gairebé ni cent per cent, cap 
la possibilitot d'un mnrge, molt petit, 
d'error. peí motiu segiient: Cada parti
cipan! porta un full dc ruta dividí! en 
Ciñe parte que lliuro ni control de sor
tida i ate qual re que passa durant la 
prova; aixó fa que el rwompte final 
s'hagi de fer comprovant de cada un 
deis més de 500 partlcipants les seves 
cinc dades. L'arltméticn més elemental 



DE L ACAMPADA 
A LA NOGUERA 

CAP A AGER 

Amb In incortesa acost untada. ÚUÍ-
mament. sobre el temps que fará. em
preñen? el trajéete, en cotxes. cap el 
poblé un prelencm acampar: Ager. a 
la comarca de 1.a Noguera. 

A mesura que ens hi anetn acostant, 
grans nuvolades traveseen peí ceL En-
llá, una negror intensa fa preveure plj-
ja. (Juan som més a prop jo divisen) 
clarament els ratjcs d'aiguo que en 
surtan i que deuoi? estar caicnt amb 
for?a en algún punt. Ens ha pintem 
una mica malament: ¿haurem de fer el 
camparrent sota un xáfec? I-a idea, 
com ja podeu suposar, no entusiasma 
a ningú. Feró segaim endavant. 

Arribem a Ager amb un vcut fortís-
sim i unes puntes d'aiguo sobre els v i -
dres deis cotxes. Ens afanyem a plan
tar les tendes al camping. En acabar 
veiem que sobre nostre está completa -
menl ser*, peró que s'acosten noves 
nuvolades. Per nosallres ara ja pot 
ploure, l i donen? tota la nit per fer-hn 
(peró demá que fací bo, ofegim tots). 

AL CONGOST DE MONT-REBEI 

I l'endemá. amb un cel del tot blau. 
i'nmencfm l'excursió. Deixem els cot
xes on s'acaba la pista i ens enfilen? a 
un curios turó estret i llarg que sem
bla que vulgui partir en dos Tembas-
sament da Canelles. Dalt de la puní» 
més alta hi ha. capriciosarr.ent, Termi
ta dc la Pertusa que gairebé no cap 
en Testretor de Tespai. 

Reculem ais cotxes i comenrem a fer 
cami a peu vers el cnngost de Munt-
rebei. Passem pcl costal de la masía 
de la Pardilla que creiem deshabitad» 
peró davant de la qual hi ha unes ten-
des de campanya. i ens aturen? a la 
font que raja forca abundosameut te-
ninl en compte la sequedal del terreny. 
Hom bflU ¡ omple les carmanyoles per 
assegurar 'a beguda (per aaueste pa-
ratges cal onHr-ne ben proveí!). Seguint 
sempre paral-leles al Noguera-Ribngor-
?ana. anem baixant fins arribar al punt 
on comen?» el camí. excava! a la roca 
en temps de Tanterior Gcneralitat de 
Catalunya per comunicar les comar
ques de La Noguera, el Pallars Jussá 
i la Rlbagor?a. Pero. oh. sorpresa!, mal-

grat nu ser any de plugvs. Taigua en 
cobroix i'entrada. No hi hii allra solu-
;-ió que tornar enrera i anar a buscar 
el nou PH> obort per TENHER. paral-
Icl a aquest peró a molls metres més 
e-n'ont. Davant del fet. riecidim esmor-
zai aqLÍ mnteix. ran del riu que ía 
d'espill dc la paret recosa, 1,'Hlre i la 
llum fan fer uns tornassols maquís-
stms a Taigua, i Tefecte plástic d'al-
gu-ia raco.iada fa disparar varíes vega-
des les maquines dc fotografiar deis 
nrtistes de la colla. 

Un cep Ja al cami de dalt. comen-
ce.n ta pujada, que fa unes liargues 
/.igues-zagucs a fi de no fer tant coste-
ruda Tasconsió. En un deis revolts 
m'aluro (uns companys són for?a més 
endavant i els altres for?a més endar-
rera). i exlic uns moments sola as-
seguda en una roca, Huny de tot so-
roll. És delirios deíxar-se impregnar del 
so del silenci d'aquest migdía assole-
l!at. Un HO difús. barrija-bnrreja dc 
cant d'cM-cllh, brui?zir d'abelles i remor 
de vent. I.'escalfor del sol es comple
menta amb la frescor de Taire que ve 
deis cima nevate. t els únics movimenLs 
"ue perreps són el vaivé dc les fulles 
i Tevapornció de la Ierra. No hi ha cap 
estridencia en res. Tena la viva im-
pressió que fins i tot el rullotge es 
para rna cstor.o per no deslorbar aques
ta Quietud que t'amara. 

Quan, després d'estona de pujar i i 
de sol a Tesquena), arribem dalt. a 
¡'esquerro discorre el riu molt per soto 
nostre, al c-apdavall del prerípiri. Junt 
amb noaCuTWS vari arriban! cánsate i 
acalórate, nous components d'una colla 
oí-e practica el cicüsme de muntanya 
peí ncslrc mateix rerorregut. Fem uns 
passos mé« i un oh!!! meravellat suri 
de les gorges de tots els que no ho ha
vien vist mai. cxclamació que es repe-
teix o mesura que van arribant altres 
persones: De cop. les immemes paréis 
rocoses de la dreta i dc l'esquerra s'a-
propen. quedan! ncmés al mig un es
tret. alt i llarg congos!. Davant. al fons. 
la serralada pirinenca aparclx comple
tan-en I blanca. A la dreta ea veu el Das 
excavat a la roca peí qual dintre d'u-.i 
moments es pitssará. És un paissatge 
impressíonnnt Rera nostre, enllá. l'em-
bassament dc Canelles brilla intensn-
ment sota el soL rodejat dc verdor. Ca
da vegada que vine a aquest lloc. em 
venen ganes com ara. de parar-me i . 
en silenci. contemplar llorgament ¡a 
panorámica. 



LA SERRA DEL MONTSEC D'ARES 
Aquesta serra. des dc la plana on es

tera acampa ta, és gairebé una cinglera 
d'un miler de metres. Per lant és un 
llcc ideal per llangar-se en ala delta i 
en parapent, D'Ager surt una pista en 
bon estat que va fins a l cim de Sant 
Alís (1.678 m.), on hi ha una platafor
ma do llangamenl. E l dilluns, menlre 
pugem amb el cotxes, en diversos re-
plans de la muntanya veiem grups de
feccionáis d'ambducs modalitats que 
n'estan aprenent. Volíem anar a Termi
ta de Pedra. peró per manca de sctii-a-
lltzació i badant amb el parapents, ens 
passem el desviament i ens trobem de 
cop dalt la carena. I.a panorámica és 
meravellosa. Rera nostre. tenim la valí 
d'Áger. amb Tembassament de Cama-
rassa. i davant. magnifica, la scrralada 
del Pirineu. Queden 1-ls bocabadats i 
de nou les maquines de fotografiar es 
posen «n fucionament. 

Hé. i ara qué fem? Mirem el rellolge, 
pensem en la caravana que possíble-
ment trobarem a la tarda a la carrete
ra, i , com que per molts la caminada 
d'ahir ja VH ser sufirienl, decidím nn 
anar a Termita i fer. en canví, un re

corregut a peu per la llarga carena del 
Montsec. Alguns de la colla s'ha passen 
bé buscan! fóssils ja que és un lloc on 
hi són abundants, mentre altres miren 
les nombroses antenes de radio que hi 
ha instaHadcs i la platofrma de Uan-
gament. Arriben varis cotxes earregats 
amb ales delta, pero el forl vent fa 
desistir, de monnml, d*utilit/.ar-ltís. Des
prés d'csmorzar IranquiMamenl, lo) ad-
mirant la panorámica i Identifican! 
cims del Pirineu (la Pica d*Estats al 
bel] míg), tirem unes fotografíes més i 
retornen al campament. 

Acabat de diñar, que hem fet tots 
junts enmig de molla animaciñ, ancm 
ja a pujar ais colxes per marxiir, quan 
veiem que, havent minval el vent, des 
de dalt el cim del Montsec, comencen a 
Uangur-se varíes persones en ala delta. 
És bonic veure-les volar, neró mes fas-
cinant 'ha de ser trabar-s'hi. 

De retorn, pensem que les fotografíes 
no hauran pogut copsar tota la bellesa 
deis paisatges oue aquests dies hem 
admira! Peró alió que si resta sencer 
és el record deis bons momento viscuts. 

Teresa María 



LA PROBLEMATICA DE L'ESOUI 

SALVEM ELS PIRINEUS 

Ara que la fehre dr la temporada de Tesqui ha passat. iteu ser l'hora de parlar 
més objrclivameat del trica de la prollfrrarló dr les rstacjons d'esqui. 

Nosaltres. el Centre Excursionista, vam rebre una circular de la FF.EC que deia: 

«En el contoxt de la campanya "Salvem els Pirineus", la problemática ilel tu-
rlsme. I especílicament de les estación» (Tesqui, és una de les més rellevants. Quan 
diem problemática no ho fem en abstráete, ja que Timpacte ecológic i palsalgistir, 
alxi rom les ropercussions secio-wonómiques i culturáis són ben concretes i no han 
estat, almenys al nostre país, sufírieiitmcnt estudiadas. 

aS'han construí! estacions d'esqui arreu. sense cap planlficació previa en es
pertes tan importante rom la iiuilvació. orientarió, impacto ambiental, influencies 
en la població local i en el territari. etc. Aquesta manca de planificado es la piilcsn 
en exomplus com: moni re l.lessui ha dc tancar, a por» quilónietres s'imnigura Por-
taine; o quan la Genoralitat es fa cárrec de Nuria i La Molina perqué la iniciativa 
privada no vol perdre-hi més diners; o quan, com aqjesta temporada, s'inaugurorá 
Boí-Taüll i a uns quants quilómetros més amunt L a Tuco seguramenl romandrn 
toncada. 

•Per altra banda, la construcció d'una estació d'esqui no representa cap garan
tió de solució ais problemes que pateíxcn els habitante de la zona. Més aviut és 
una «xolueió» molt parcial i restringida HI lloc concret on es troba l'estació. i sem
pre subordinada, al caprlci dc la meteorología i de la ijualltiit i durada de la neu. 
EU únics que semblen garantir un negoci rendible són aquells que viuen de Tcspccu-
lació urbanística entorn dc les estación» d'esqui. 

•Per tant, Tanomenat «esport blanc» nu soluciona por ell mateix els prublemes 
que encara pateixen la majoria de les comarques del Pirineu. 

• E n qualsevol cas, no podem convertir Taita muntanya catalana en unn /.onn 
recreativa de le» wme» urbanes .sense anulit/.ar les conseqüéncie» que aixó pul teñir, 
i de fet ja está Icnlnt lloc en un medí espccialment frágil, lant des del punt de 
vista natural com huma. Tot plegat fu que una actuació Incorrecta tingui sovint 
conwqüéncíes irreversibles. 

•Cal dones qüostionar alio que s'ha fet. i com s'ha fet fins ara, alhora que 
demauem a la iniciativa privada i ais miljans de comuuicació, peró. sobretot al» 
estiimenls públics (Generalitat, Ajuntamcnts, Diputación» i Consell» Comarcal») 
un can vi de mental! tut «1 respecte. 

•Ara per ara. considerem que mentre no es revisi a fons aquesta problemático, 
analilzant-la amb rigor, serietat i profunditat. no s'hauria de construir cap més 
estació d'esqui ni ampliar les actualment existente.» 

Comité de Natura 
Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya 



EXPRESSIÓ FOTOGRÁFICA 
L'excurstonisme, quan va aparellat amb l'afecció a la lotogralia, és un reíarg 

de les fíbres sensibles de Tobservació del que ens rodeja. S'está més amatent en 
la ídenlificaoió deis punts que estratégicament són més selectius. i . al mateix temps 
es poden enquadrnr en un marc tanl o més interessant que la maicixa realitat. 

Tots el momenls i matisos quasi misteriosos que han passat d'una manera fuga? 
per la retina del muntanyenc, queden plasmáis permanentment amb la imatge fo
tográfica. Aixó pcrmet poder gaudir rcpetídament el que per uns moments fou la 
grato contemplació d'una jornada dc molla glória. 

E l eomplcment de la folografia en el muntanyenc es imprescindible, si es vol 
rccollir tota l'cssóncia que conté la natura amb el seu esbarjo. colorit. panorámi-
ques impressionants. records d'amislats entranyables i tola la gamma interminable 
d'activitats que es desenvolupen. en aquest cas, a plena natura. La imatge foto
gráfica abraga totes les vivencies. activitate 1 momenls de máxim interés de la 
vida humana. 

Per mediació de la imatge fotográfica podem enterar-nos de les estructures dc 
llora que pnt inspirar-nos a gaudir de la seva magnificencia, cosa que per la nar-
ració, solamenl tindria un mediocre interés sense impulsar les ánsics per la seva 
contemplació. 

L'educai'ió de l'estética. tant en l'escenari paisatgístic com en l'clement re-
crealiu. la fotografía juga fortament per adquirir Thabit de la composícíó cor
respondí l . 

Muntanyenc; la motxiUa identifica un carácter de passivitat contemplativa, un 
anhel de penctració a 1a natura i una sensibilital candida i gentil. Aquesls ele
mente bssics de l'cxcursionista. fusionáis amb la fotografía, poden donar la compo-
sieió d'unti obra magistral. No ho oblidis... 

J . Pou 



PROGRAMA MENSUAL D'ACTES EXCURSIONS 

JUNY A C T I V I T A T I N F O K í Y l ACIÓ A 
L ' A P A R T A T DE: 

1 dijous Keunio-t iTtulia Grup Fotografíe 
11 diumenge Matinal a La Mola Grup Infantil 
25 diumenge Excursió per la Costa Brava Grup Infantil 
8 1 9 juliol Excursió a la Valí d'Eina Grup de Muntanya 

TENIM NOTICIA DE... 
• Dios 3 i 4 de juny 

43 Marxa Nocturna d'Orientacló. Surtida: Mas Pinetó, Castellar del Valles. Or
ganitza: DE Catalunya. Gracia 
• Día 4 

X X V Fcsta dc la Cangó de Muntanya. Cervfira ( L a Segarra). Organitza: Co-
missió d'Entitats Exc. Catalunya. 

— B . M.: IV Prova del Campionat dr Catalunya de Bici de Muntanya a Caste
llar del Vallés. E l grup «El pedal» de Sabadel! és el responsable de Torganització 
de la prova. Tots els interessats en Hjudar o en participar, poseu-vos en contacte 
amb nosaltres o bé truqueu al teléfon 726 29 00, 

—Aplec al santuarl ecológie del Castell de Gallifa. 
m Día 10 

I Indoor Barcelona d'Escalada 1989. Palau Municipal d'Esports dc Barcelona. 
• Dia 11 

Marxa d'Orlentació i Kegularítal per Descrlpcló. Organitza: UEC Anoifi. 
I , perqué podeu comentar a tirar plans: 

• Dies 14 I 15 d'octubre 
«XVI Asamblea y Marcha Nacional de Montañeros Veteranos/as». Sorlída de 

Legazpia (País Base). Organitza: Sociedad Izadizaleak. 

A partir del dia 15 podras comprar la somárrela, polo o cinta de cap del Centro 
Excursionista de Castellar. 

Poscm en concixement dc tots els associats que cstiguiii interessats en que es 
constitucixi el Comité Olimpio Catalá que tenim a la seva dísposició un Plec de 
recollida dc sígnalures de recolzamcnt al projecte. 

GRUP DE MUNTANYA 
PROPOSTA D'EXCURSIÓ AL PIRINEU FRANCES 

Motivats oel fet que aquests últáms anys bastants membres del centre hem fet 
diverses sortides al bonic massís del Carlit (Cerdonya francesa) i també alguna a 
la veíns regió de Lanós. hc-n pensat que potser per aquest mes de juny seria in-
teressant fer una excursió-travessada que. partint de La Bullosa i passant per la 
Portella de la Grava i estany de Lanós. finalitzés a Testany de pescadors del tor
ren! de Font Viva, prop de Porté. 

Com que seria una caminada de gairebé tot un dia i per lal de no haver de 
deixar amics o familiars a L a Bullcsa que després ens vinguessin a recollir a Porté 
amb els rotxes, creiem que una solució podría ésser. si ens ajuntéssim un grup de, 
per exemple, 8 O 10. intentar cercar un microbús de lloguer que ens fes el servei. 
Qué us sembla? 



Ah!. i des Lo Pcirtella de la Grava (2.400 m.). aquells que linguessin ganes de 
fer un cim. amb un afegitó de 45 minuts més de pujada, podrlen ascendir al magní-
ffc mirador que Ós el Pie de la Grava, de 2.650 mts. i retornar a la Portella. 

Els horaris dc camí, grosso modo, són: de l'estany de la Bullosa (2.017 m.>, a 
l'estany de Lanós (2.175 m.), unes cinc hores i de Lanós al Torren! de Font Viva 
unes dues hores Margues més, sense comptor cap mena de parada. 

Els que hi cstigueu interessats poseu-vos avial en contacte amb Secretorio. 

• Dies S 1 íl de Juliol 
Excursió social a la Valí d'Eina i ascensió ol Pie d'Eina (Pirineu). Vocals: Jo

sep Ramón Recordá i Baidomer Parera. 

GRUP INFANTIL 
• Día 11 

Matinal a La Mola. Vocal: Joan Pinosa (teléfon 714 61 69). 
• Dia 25 

Excursió per la Costa Brava. Calella de PalufruKell-Llaíranc.Tamariu. peí 
cami de Ronda. Desplagament lins a Calella en autocar. Per inscripcions fins 
el dia 20. 

Per a més informació: Eva llanca (teléfon 714 82 20). 

GRUP FOTOGRAFIO 
m Dia 1 

A les 10 del vespre, al leeal social, reunió-tertúlia deis afeccionáis a la fo
tografía. 

Notician del Centre 
BIBLIOTECA 

RELACIÓ DELS ÜLTIMS LLIBRES ENTRATS 
— Cróniques bandoleros de Sant Lloren? de Munl-EI cami ral de Barcelona a 

ManresH. (Antoni Ferrando i Roig). 
— E l Monestir de Sant Lloren? del Munt i les seves possessions. Antnni Ferrando 

i Roig). 
— Del torren! de la Tosca. (Joan Cuscó i Aymami, Joan Farell i Domingo). (Di -

buixos i aquareHes, Agusü Masvldal i Salavert). 
- Guia geológica del Montsec i de la valí d'Ager. (Joan Roscll i Sanuy. Carme 

Llomparl i Díaz). 
— Viatges amb els pastor» transhumans. (Ernest Costa i Savola). 

()uim 

S'HA TROBAT... 
E l dia de la Caminada Popular es van trobar dues peces de vestir. A l campa-

ment d'ÁRer van ser recoMidcs unes ulleres de sol. I . com cada any. continúen sense 
venir-se a buscar moltes coses que es trobaren el dia de la Marxa Infantil de 
Regula r i t a ! 

Totes elles están a dísposició deis que acreditin que són seves. 



El caminar del Centre 
ACTIVITATS DEL PASSAT MES D'ABRIL 

GRUP INFANTIL 
Dia 2. — Excursió al Mnnihjtiil. t-n Hulocar lins a Cornudolla. Després. o peu: 

Grau del Montear.!, cova Melonera. Aquí es queda un grup que pujó fins Roca Cor
batera (1.1 fifi ni.), i ana c la Cova Sania, retornan! a Cornudella després de diñar. 
L'allre grup seguí peí barrene de la Bruixo Toll de TOu. Pi de la Carabasscta i LT1-
dexolíns. on pujare • dc nou a Ta u tocar. Foren 41 excursión i* te* entre petits. joves 
i grans. Dia 16. Matinal a Tozares: Castellar, ca n'Amctller. can Vila. ermita dc 
fogores. can M u agües, refugis a~tioeris, forn de can Santpe re i Castellar. Fnrcn 
I I de petits i 12 pera-nos grans. Dies 29. 30 i I de maig. — Acampada a Ager. El 
desplana.-, ent fin allá fou en cotxes particulars. E l diumenge os feu Texcursió al 
corigosi do Mont-recel i a la tarda es visitó el poblé d'Ager i IH seva coHegiata. Dt-
¡luns, excursió per la enreda del Montsec d'Ares. Entre petits. jo ves i grsns. fo-
,-en 29 excursionistes. 

GRUP JUVENIL 
Dia 2. - Matinal per Sant Lloren?; En cotxes particular* litis a CoU de Grúa. 

D'al.'á a can Ptbla. carena deis Cava) I * , ha Mola, canal del Mico, Morral del Orar 
cami de la font Soleta, balma de la Pinassa. cami de la Senynra. coll de Grúa, Sant 
Feliu i Castellar. Xavi Rius, Estel Ferrando, María Salvador. Miquel Alamany. Joan 
Parera. Eva Jordi Parera i Quim Salvador. Dio 23. - En tren a Earrelora 
on visitaren les Hamblos i la Fira del I libre de Sant Jordi. A la tarda, participactó 
.•n i;¡ Marxa peí Comité Olimpio Calato. Mónica MingueU. Maris Salvador. Judit 
Avellaneda, Este] Kercando. Estel Montllor. Marina Muntada. Eva Lleixá. Lal i Ge-
nescá. Marc l'aül. Joan Parera. Miquel Alamany. Jordi Parera. Elísabet Minguel!, 
Ramón Puig, Qulm Salvador i uns auants mes. 

ENTORNS DF CASTELLAR 
Dia í, Sawt Julia d'A Hura-Castellar, nossant per can Mossoguer i can Tnr-

rella: Jcsep Sor» i María Olivé. Dia 9. — Matinal a J.a Mola i font Foleia. Isidre 
C'abcdo. Marre) Coim* i 4 més Dia 13. Matinal a Saal Sadurrt de Gallifa. amb 
visita a Termita Felip Valls. M- Tópez. Josep Scrs i 5 més. Dia 14. — San' Loren?: 
Alzina del Salari. carena i taró de coll Primera, per Jcsep M. Torras. Dia 26. 
Matinal a can Sallrnt de Gallifa. J, M. T.ópcz. F . Vaüs i 5 més. Día 23. — Sant 
'-doren?- Dos dc r d l d'FztenaUes, pnssanl per TE ra deis Enríes. rrntinal s Poisdnorr. 
laume Sors i Josep Sors B , Dio 27. — Matinal a la enva del Toni (Sant Lloren?). 
Feüp Valls i 2 més. — Castellar, cernenlírl, carena a Canamada. font. forn de can 
$RM Pere d't.'l'aalrr fabrica del Vidro. pía <!e la Bruguera I Cnstcllor. per ,T. M. 
Torras. Dia 1 dc maig. Amb sorlidu i rclorn a Mura, RHtnnn Vila. Tomás Ma
ñosa i Jcsep Sors B . matinal al Torrenl de Foiitfreda. Roure del Pnrrac. Sesta Fo-
réstega. I.a Roorcda i Pujol del Llobet. 

MUNTANYA MIT.'A 
Día 9. - Matinal al Tcró de IHome (Montseny). Jaume Sors i V. Rea). Dia 

9. — La * iM del Bar •Ta Garrotxa): Sanl Pau de Seguries. mas de TCm. la Ho-
rírota. mas'a La Cnrova, E l Mesial E l Fcrrer. ermita de Sant Miquel. cal Martí 
Noi. Gongal López. Joan Sabater. Jaume Daví i Caries Pobla. Dia 20. — Excursió 
a la serra de I'".be"!» (Tarragonal: Pratdip. rrcrral de la Teda, cim del Mnnt-
redon í del Cuvnll Bernat. la Creu, la Miranda (912 m.). pnblel dc Lloberia. les 
Moles, graus do ca TEsludianl, els Solans I Pratdip. a cárrec dc Josep M. Torras. 
Dia 23. Travesea Víc-Sant Pere de Caxacrrea seguint Tilinerari del PR C-40, Joan 
Sabater, Adelina Dalmau. Oriol Sabater (H anys). Francesc López. Juan Jocé Ló
pez (9 anys). Antonio Aleóles, Joan M. I.loret i Jaume Torrens. 

FIRINEU 
Dia 8. — Excursió a la serra de TAmelHera (1.115 m.). prop de Benovarri (Or

ea), amb escalada a la roca del Castell, a eirrec de Jcsep M. Torras. Junt amb Joan 
Nubiola. Jcsep Bart>er¿ i Franccsc Palau. Dia 29. - Bagá, Sanluari del Paller, E l Pa-
Uer de Dalt. Refugi del Rebost, Collado de la Bufia Calí dc Pal i retorn. (Itinerari del 
Sender G R 4-2). Matinal per Joan M. Lloret i Jaume Torrens i el «lago». Dia 30. — 
Visita a les Font» del Bastareny (L'Adou) I Coll de Balma. Joan M. Lloret, Jaum? 
Torrens i Jaume Pinedo. 

MARXES i SIMILARS 
Dia 2. — Cinquena edició dc les 6 hores de Pesillá de la Ribera, al Rosselló (Ca

talunya Nord), i í'endugueren una medalla cada un per haver-se clasaificat en els 
primérs llocs de les seves respective» o»legones. Partkipació en la X Cursa de les 



Entitats de Lloret dr Mar. 19 Km. Es visitaren les mes famoses erir.ites deis vcllants. 
Sebastia Soley i Jordi Rovira. Dia 9. — Ruta deis Tres Monesllrs. Sant Cugat-Sant 
Lloren? del Munt-Montscrrat. 53 Km. Hi prengueren part Joseba Koldobika Baster-
rctxea. Pere Simón. Daniel Renom i Francew López. Un petít nvituallament prop 

dc L a Mola fou a carree de Josep Sors , V I Cursa Epir-Casino a Maiadcpcra <11 
km.): Hi va participar Josep M. Torras. Dio 16. IV Cursa del Raleón dr Relldomie 
65 Km.) , entre AlVvind i Uriage. o prop de Grenoblo; hi participó Josep M. Tor

ras, En Sebastió Soley la va seguir tota amb biciclelH, malgrat la cnlamarsa i Taigua 
oue varen «eorrpanyar els corredor» durant la majer parí del roeorregid — X I I Ent-
bardissada dr U Gatrotxa (24 Km.) Jaume Torrens. Joan Sabater i Montse Saba
ter. Dia 23. — Participació a Marxa peí Comité Olimpio dr Catalunya, a Barcelona. 
Nuria Syr». N. Mañosa i rrembres del Grup Juvenil. — I MU'» Marató «Ciutat de 
Lleida»: Hi va participar Josep M. Torras i es classifieá primer en la seva catego
ría. Dia 30. > I I Maratón Papular de Madrid (42.195 Km ) : Hi va prendre part 
fosep M. Torras, qui la va finalitzar en I hores i 59 minuts. 

Dia 20 — «lYInuntai'i bike»: Castellar. Cntatau. Gallifa i tornada peí pía de les 
Porqués. Tres Plns, Castellet, Castellar. Sebastia Soley. Dia 6. — Keunió-tcrtúlla 
leí afeccionáis de la fotografió. Dia H. — «Mountain bike»: Cnstellar. carena del 
'.'errenlirl. Sentrrenat. can Sañosa, Guanta, can Padró. Castellar. Sebastia Soley. 
Dia fi. — A l roslre local social, reunió preparatária-informativa de la Delegació del 
Vallé» Occidental de la Marxa-Desfliada Olimpira organizada per TAssociació per 
a la Delegació Olímpica de Catalunya. Dia 16. — CoHaboració amb la SEC Natació 
Igualada en el desenvolupament de la I I I Marxa Excursionista Infantil Escolar de 
TAiuiia. Joan Montserrat. María Olivé i Josep Sors B . 

ALTRES ACTIVITATS 

ART I MUSICA 

PLANOS. ORGCES 
1 TOTA CLASSE DTN'STRlMENTS 

FACI L I T ATS D t PAGAME.NT 
VENH I HO V E I R E l 

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

DE MATERIAL 
D'ESCALADA 
I ALPINISME 

Av la. deis Fruiters. I 
CASítLLAR DEL VALLÉS 

Poligon Industrial 
Pía de la Bruguera 
Carrer Barcelona s/n 
Teléfon 714 6611 

InstaHacions i subministres 
gas propá 

CASTELLAR DEL VALLÉS 

Concessionari Oficial 
de Butano. S . A. 

Rflpar»co"s i BconrticioiHaiBnl ai lote ciusse de Vf HlClt? - fonda oe cobad-s 

Passeig. 72 - Tel. 714 51 9t - CASTELLAR DEL VALLÉS 
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