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EXCURSIÓ AL PIC D'EINA (ALTA CERDANYA) 
Excursió per la valí d'Eina. En total 

som vint-i-dos els excursionistes que 
ens hem llevat a les cinc del mati 
per fer l'ascensió al pie d'Eina des de 
la meravellosa valí que du el mateix 
nom, a l'Alta Cerdanya, i que és cone-
guda des de fa segles pels botánics 
i herbolaris, ja que allí s'hi troben 
—diuen— especies vegetáis úniques al 
Pirineu. L a famosa farmacia de Llívia 
s'abastava de plantes recollides en 
aquesta valí. 

E l camí está ben senyaiitzat, com 
és norma entre els francesos, i discorre 
tothora a ran del riu sorollós i d'aigües 
fredes i cfistallines que freturen per 
arribar al final de la valí i unir-se al 
Segre. E l cel está enteranyinat i bufa 
un ventet sip.au pero fred. Mentre pu-i 
gem, dubtem si el temps tombará al 
final per a bé o per a mal. Quan es-
morzem, a prop del cercle que tanca 
la valí, veiem que els primers raigs 
de sol ja toquen els cims més alts de 
la carena. Bon auguri. 

A poc a poc, pugem les fortes ram-
pes que ens han de dur al coll de 
Núria. Quan hi arribem, veiem diver
sos grups d'excursionistes que hi han 
confluit provinents qui sao des de quins 
indrets. La carena que mena al pie 
d'Eina no és gaire dreta ni llarga, i a 
les onze del mati hi arribem els vint-
i-dos excursionistes castellarencs que 
hem sortit del cámping d'Er; també els 
més petits de set, vuit i nou anys que 
ens acompanyen en aquesta excursió 
familiar. 

Des del pie d'Eina, mirant cap a la valí d'Eina 

Mentre fem una ganyipada, obser-
vem uns excursionistes francesos que 
pugen al pie de Nou Fonts amb un 
bon ritme. La valí de Núria está forga 
emboirada, per la qual cosa el panora
ma ;ue s'hi albira no és gaire dilatat. 
A voltes, el Puigmal queda tapat per 
unes boires que creixen des del fons 
de la valí a una gran velocitat i que 
ii donen un aire tenebrós. 

L a davallada, com és tradicional, 
se'ns fa molt feixuga. E l camí sembla 
que no s'acabi mai. També els nanos 
més petits el troben llarg i comencen 
a rondinar. La calor és ara asfixiáht 
i cap , a Font Romeu trona i llampega. 
A veúre si la tempesta ens agafará 
enmig de la valí! 

Per sort no és així i tot xino-xano 
arribem ais cotxes i deixem una valí 
magnífica, sobretot en el seu primer 
tram que el camí puja molt suau i pas-
sa per boscos i prats, sempre al costat 
d'un riu net i fred on banyar-s'hi, des
prés de la fatiga i la suor d'una excur
sió, és un plaer reservat ais més deci-
dits. A nosaltres, peró, ens esperava 
tot al contrari: una dutxa amb aigua 
molt calenta al cámping d'Er. I és que 
l'home, que ha aconseguit detar-se d'un 
gran confort material, encara no ha 
sabut trobar el punt dolg que pugui 
acontentar a tothom. Els humans som 
així de complicats. 

Josep Ramón Recordá 

http://sip.au


EXCURSIÓ PER LA COSTA BRAVA 
A les 7 del mati un bon grup d'excursionistes ens vam reunir al local social 

per a iniciar la nostra excursió. Vam anar per l'autopista fins arribar a Calella 
de Palafrugell. 

Vam anar caminant per la vora del mar fins arribar a Llafranc, des d'on vam 
pujar al far de Sant Sebastia on vam esmorzar disfrutant d'una vista molt 
agradable. 

En acabar vam agafar un camí que passava per l'interior del bosc que ens 
va portar fins a la Cala Pedragosa, un lloc paradisíac, difícil d'imaginar. L a típica 
cala sense descobrir amb la caseta de pescadors amb el seu corresponent pou, un 
porxo de canya, on s'enfila una parra i serveix per prendre la fresca com feia 
l'ávia de la casa; i la petita barca per sortir a pescar. Allá ens vam banyar i en 
acabar vam continuar peí camí, que comengá amb unes grans corbes, fins 
a Tamariu. 

En arribar al nostre destí, els 60 excursionistes en fila india vam fer una 
gran entrada a la platja destacant entre la multitud de turistes en banyador que 
prenien el sol i ens miraven estranyats. Després de diñar i descansar una estona 
vam agafar l'autocar fins arribar a Castellar. 

Anna Font 
10 anys 

De Calella de Palafrugell a Llafranc 

i, el proper 1 d'octubre... 

LA MARXA EXCURSIONISTA INFANTIL 
DE REGULARITAT 

Després del paréntesi de l'estiu, de 
mica en mica deixem ja definitivament 
enrera el passat curs muntanyenc. Amb 
l'arribada de la tardor se n'inicia un 
altre, curull d'iniciatives i possibilitats. 

I com a primer acte, ens plau fer 
arribar a tothom la proposta i la invi-
tació per a assistir i participar a la 
tradicional Marxa Infantil de Castellar. 
Enguany, si Déu ho vol i el temps no 



ho impideix, el primer dia d'octubre, 
per vintinovena vegada consecutiva, els 
petits excursionistes tornaran a sortir 
de les seves llars per a caminar i ju
gar, gaudint amb sana alegría, d'un 
itinerari expressament escollit per a 
ejls i que, a nosaltres, impulsáis per 
l'ideal excursionista, ens agradarla que 
els ajudés a conéixer i estimar els hos
cos, masies, esglésies i conreus deis 
entorns de la nostra vila. 

imane 
Per1 a l'entitat és un motiu de satis

fácelo veure i comprovar com, any rera 
any, la Marxa és concorreguda per un 
important nombre de menuts que, en 
la seva immensa majoria, repeteixen 
l'any següent. Aixó sol ja ens esperona 
per a intentar superar-nos procurant 
que les tasques d'organització esdevin-
guin el més acurades possible. En 
aquesta vessant hem de sincerament 
agrair la desinteressada col-laboració 
d'un nodrit grup de persones, des de 
molts anys «incondicionals» de la Mar-
xa, que fan possible un bon funciona-
ment deis Controls i de la Zona de 
Jocs. Certament, si sense la mainada 
la prova no tindria finalitat, sense 
aquest estol d'amics que cada any ofe-
reixen el seu treball i el soport de la 
seva presencia, la Marxa tampoc es 
podría tirar endavant. 

Aquest any, el recorregut s'inicia 
pels entorns de la masia de Can Deu 
(terme municipal de Sabadell) i s'en-
camina vers a Sant Julia d'Altura, Can 
Ribatallada, Can Massaguer, Can Tor-
rella, Castellar Vell i Ca N'Oliver, aca-
bant, com és costum, a la Plaga Major. 
Es tracta, dones, d'una excursió mati
nal, per a fer sense presses, d'una 
llargada aproximada ais deu quilóme-
tres. A l nostre entendre, és un itine
rari senzill, sense grans desnivells, peró 
que ofereix la possibilitat de recorrer 
algunes zones molt poc conegudes, junt 
amb d'altres forga més populars. Ho 
posem dones, sense cap pretensió, a 
l'abast d'aquelles persones a les que 
els hi plau, si més no, seguir el trajéete, 
en la confianga de que també els será 
grat. 

E l desplagament fins el punt de la 
sortida el farem, com ja és habitual, 
amb autocars. A fi i efecte de no re
tardar innecessáriament l'hora d'aca-
bar, enguany el trasllat deis marxadors 
fins el punt de la sortida es desenvo-
lupará d'una manera esglaonada. És 
a dir, els 100 primers equips, per ordre 
de sorteig, agafaran els autocars a les 
7 en punt del mati i els restants, a par
tir de des quarts de vuit. Aquest siste

ma ofereix l'opció d'iniciar la prova a 
les vuit del mati, eyitant o disminuint 
la formació de la llarga filera de me
nuts esperant amb .impaciencia que 
se's doni la sortida! Tanmatiex, pre
senta també l'avantatge d'avangar 
l'horari de l'esmorzar facilitant i fent 
més flexible el pas per la Zona de Jocs. 

Poden participar tots els infants d'e-
dats compreses entre 7 i 13 anys, in-
clusius (equips de dos). . Cal fer les 
inscripcions al local del Centre, carrer 
de Colom (Ateneu), els dies 26, 27, 28 
i 29 de setembre, de 7 a 8 de la tarda. 
Els drets d'inscripció serán de 200 pes-
setes per persona (40$ ptes. per equip). 
Els socis del Centre ¡disfrutaran d'un 
descompte del 50 %. Aquest preu (el 
mateix de l'any passat), inclou el des
plagament amb autocar. 

Oportunament donarem més informa
ció mitjangant les escoles de la nostra 
vila. Per a més detalls, podeu consul
tar a la Secretaria del Centre. 

Els companys que vulguin ajudar al 
desenvolupament de la cursa formant 
part deis Controls i Zona de Jocs, poden 
manifestar aquesta intenció a qualse-
vol membre de la Junta o, si els és 
possible, assistint a la reunió prepara
toria que, com de costum, queda con
vocada a les 22 hores del divendres, 
dia 29 de setembre (Local del C.E.C.). 

Comissió Organitzadora 
Marxa Infantil 

En la «Xiruca-pista» de la Marxa 
Infantil del 1988 



De lu Federado d'Entitats Excursionistes de Catalunya 
hem rebut aquest escrit, amb prec de publicar-Io. 

L'ESCALADA i ELS RAPINYAIRES 

D'un temps cngá, la práctica de l'es-
calada ha esdevingut un esport en 
expansió, tant per l'augment del nom
bre de practicanta com de les cinglares 
on es practica. Aixó ha comporta!, Jne-
vitablement. que aqueste indrets siguin 
molt més sovintejats. La massificació 
comporta sempre alteracíons en el me
dí, que en aquest cas són especialment 
greus en relació a la launa d'ocelte 
rapinyaires (agutíes, voltors, falcons. 
etcétera), tots ells protegits per la llei. 

En eíecle les cíngleres on es prac
tica l'escalada són —més sovint del 
que hom pensa— els última racons on 
molts rapinyaires nidifiquen. Són el 
seu principal refugi, ja que buscant la 
tranquiUitat per poder víure han ha-
gut d'abandonar altituds tnferiors. 

Els rapinyaires, per les seves própies 
caracteristiques. són forca vulnerables: 
triguen molt a ser madura per poder 
reproduir-se (lins I tol qualre anys!), 
teñen molt poca descendencia (ponen 
molí pocs otis), la incubacíó deis ous 
dura molí de temps í també l'apre-
nenlalge déte joves per a volar i cagar. 

Els rapinyaires pateixen moltes ame
naces. L'escalada n'és una més. Peró, 
a diferencia dc Ies altres, l'escalada 
pot provocar-los danys molt mes greus 
i inmediata. 

P E R QUE E L S PERJUDICA? 

Aixó s'entón més si tenim en compte 
que una altra de les caracteristiques 
deis rapinyaires és que soleo tornar 
cada any (o molt regularment) al lloc 
de nidificació. En aquests indrets esCÓ-
UilH troben retiñidos tota una serie de 
condicions favorables: tranquiUitat, 
presencia de corrents ascendente, sol. 
possibles preses, etc. Són, per lant. uns 
¡loes molt determináis. La presencia 
i activitat deis escaladora, i tot el que 
es deriva de l'escalada. actúen sobre 
aquest medí i l'altcren. 

I«s perlorbacions mes greus es pro-
ducixen durant l'época de reproduc-
ció (de febrer a juny. generalment). 
porque és en aquest període quan els 
rapinyaires són més vulnerables. Les 
eonseqüóncies varíen segons el període: 

l . S i la pertorbació es produeix 
abans del període d'incubació, hi ha el 
risc d'abandonament del níu per part 
deis adults. Aquest abandó pot ser tem
poral o definítlu. 

2. Si es produeix durant la incuba
cíó, hi ha el risc de ref redamen!, 
d'insolació o d'abandonament defíniiiu 
deis ous (cas molt freqüent!), amb la 
consegüent mort deis embrlons. 

3. Si es produeix mentre hl ha ote 
potas al niu, pot haver-hi: refredament 
o ínsolacíó deis polis; abandó deis polis 
(encara que aixó és molt pac freqüent, 
ja que els adults es troben més atrcls 
pels petits que pels ous); intent prema-
tur deis joves de llongar-se a volar, 
sense estar prou preparáis; alteracíó 
de la cualitat de la relació paternal 
(poca cura de la crio, vol insuficient, 
etcétera). 

D'altra banda, cal teñir present que 
en el cas de les especies nocturnes 
(com el gran due) la pertorbació per 
escaladora pot forgar-!os a volar a pie 
dia, i aixó pot portar a l'abandó de la 
posta o a la morí de la pollada, a més 
de delatar la seva situado a altres 
depredadora. 

Per tant. veiem que és errónia la 
idea que teñen inalts escaladora de 
creure que a les gans parets la seva 
activitat no perjudica els rapinyaires: 
a la més mínima irrupció de l'home, 
els rapinyaires fugen, amb totes les 
conseqüéncies que hem vis! que aixó 
comporta. 

QUÉ HA DE F E R L'ESCALADOR? 

Ara hé, els escalador» poden contri
buir a la salvaguarda deis rapinyaires 
de diferente formes: 

1. A'nvorint la Informació sobre 
aquests problemes, que molts escala
dora ignoren totalment. 

2. Evitant l'escalada a roques pe
tates o mitjanes durant répoca de re-
producció (de febrer a juny) , sobretot 
si hi ha lo possibiliíat que hi nidifiquin 
rapinyaires. 

3. En grans cingleros <on la presen
cia de l'escalador no condiciona drás-
ticament la vida deis rapinyaires) cal 
procurar no fer servir vies que passin 
prop deis nius (I'ideal fóra passar a 
més de 100 m. del niu) ni íer gaire 
soroü. 



4. No dlfonclie l'txlaténcli d'un ra-
pinyairo on un indrot, excepte ai és per 
evítar-hi l'escalada. 

5. Abans d'obrir una nova via d'es-
calada. assabentar-sc que no hi hagi 
cap niu de rapinyoires a la cinglara. 
Aixó es pot veure observanl-ne els se-
nyals característica: excrcments solidi
ficáis a les roques I grans taques Man
ques a la vora de relleixos i esperón») 
i acumulación» de branques, de vegades 
molt grans. En aquests casos, en veure 
gent al scu territori. els adults el óe-
fensen passant prop deis escaladora, 
crídanl per foragitar-los. i volant per 
sobre el cingle sense mancar. 

Només amb aqüestes senzílles nor
mes s'ajuriarla molt a la protecció deis 
rapinyaires. Aquesta protecció és total-
ment justificada, ja que el seu paper 
a la natura és fonamentul: de l'acció 
deis ocells rapinyaires depén el mante-
niment de rcquílibri ecológic. trencat 
d'un temps enga per la davallada de 
la ooblació de depredador», entre els 
quals ocupen un lloc cabdal. 

Pero, a més, per a tot» els aman!» de 
la natura fóra una gran pérdua no po
der gaudir de respectado d'un vol dc 
voltors. del magntfic pical d'un falcó 
pelegrí c de la majostuosttal d'una 
aliga daurada planejant. 

PROGRAMA MENSUAL D'ACTES i EXCURSIONS 

R B X E M B H 

7. dljous 
10. diumenge 

16. dlaubte 
16 I 17 
21. diumenge 

29. di ve odres 

1 d'octubre 

A C T I V I T A T 

Keunió-ter tolla 
Inaugurarlo exposicló: 

«Descubría la natura» 
Fotografía trimestre 
Keunió per preparar el cura 
Travessa Matagalls-Montserrat 
i \ (UIMO del Mülenari 

al RlpoIIés 
Keunió preparació Marxa 

Infantil 
Marxa Infantil dc Regularitat 

M i s 
INFORMACIÓ A 
L ' A P A K T A T D E : 

Grup Fotografíe 
Notlclarl del Centre 

Grup Fotografíe 
Grup Infantil 
Tenim noticia de... 
Grup de Muntanya 

Marxa Infantil 

Marxa Infantil 

Tenim noticia de.. . 
Día 9. — Sessió d'astronomia práctica al Pare Natural <U> Sant Lloreng del 

Munt i l'Obac. Org. Agrupació Astronómica de Sabndcll. Por informació: lele-
fon 931 7 3 no. 

Dia 10. - - V Traveasia del Ripollos, de 31.5611 Km. (Els 4 turons de Ripoll.) 
Dlcs 16 1 17. — Travcssi$ Malagalls-Montserrat en menys d« 24 hores. 7 9 . 7 4 3 

quilómetros. Org: Club Exta. Gracia. Sortida del Matagalls entre 2/4 de 6 de la tardo 
i 1/4 dc 6, ilhuabic. Inscripcíons del 1 2 al 1 5 , dc 6 a 2 / 4 de 10. Tais. 2 3 7 8 6 5 9 i 
2 3 7 3 1 4 8 . 

Día 24 . — V I Ronda de Matadepera. Org. Centre E X I H . Matadepera. 
Día 24 . — IV Travessada Molins do Rei-Montserrat per camina de muntanya. 

Org. C E . Molins de Reí. 
Día 8 d'octubre. — A Scnlmenai. X Ronda Va'.lesann, organitiada por lTInió 

Exta. dc Sabadoll. 

A VIS: Si paxscu peí local social i consulteu les cartelleres. és possilile qur hi troben 
alguna activitat que us interessi i que un fou possible publicar en el butileti. 

També pot ser-vos d'utilital consultar el setmanari «Forja», en el qual 
si que hi publiquem tota la informació propia així com la une cus arriba 
tfaftraa m i i u i » . 



GRUP DE MUNTANYA 
EXCURSIÓ DEL MIL-LENARI DE CATALUNYA 

. Dia Z\ 
D'acord amb el projecto inicial de ler unes excursión» emroarcades en l ' imbil 

del MiUenari de Catalunya i de les que anticipárem els Irets principáis en l'anlerior 
butileti. la primera sera ais pies de Freser i de 1'Infern (Pirineu Oriental). Una 
vegada haurem fel l'excursió —que sera matinal— i , un cop s'hagi dínat. es fará 
una visita cultural a) monestir de Ripoll, l'anomenat «brcssol de Catalunya», lloc 
on farem el possible per trobar una persona o gula que ens fací una bona explicació 
dc lotes les seves pcculiaritats monumentnls i históríques. Tots els interessats en 
participar-hi, abans del dia 19 poseu-vos en contacte amb secretaría a fi efecte de 
saber el nombre dc partlcipants que. d'ésser prou crescut. ens permetria fer-bo 
en autocar. Si som pocs. es fará en cotxes particular?. 

Sortida de Castellar a 2/4 de 6 del mati. 
Vocal: Josep Sors. Teléfon 714 73 00. 

GRUP INFANTIL 
Una mica com a recordatori-resum dc les excursión» fetes el curs passat. dircm 

que se'n feren deu pels entorns de Castellar, una a la regió d'Agulles (Montserrat), 
una a la Serra de) Montsont, una acampada a Ager amb excursions a lo Sorra del 
Montsec i quatre sortides amb autocar amb excursions per Montserrat, Hupit, Mont
seny i Costa Brava. També n'hi bagué que tcnien una finalítat especifica: Práctiques 
He corda, ruta deis avenes, plantada d'arbres i a collir moisa peí pessebre. 

Cal destacar el simpátic ambient familiar que es visqué en les excursión» (amb 
infante, joves i grans); que en totes les que es pogué es feren dues rutes, una pels 
infante I per qui no volgué» caminar gaire i una altra programada pensant en els 
jo ve»; í que uquest curs el porta un grup de pares. 

A continuació fem una relació d'infants que, multes o paques, feren aqüestes 
excursión»: Josep Aldaz. Estel i David Aldaz, Meritxcll i Marta Radia. Núria i Blanca 
Biosca. Marta Busquets. Roser Busquet». Guifré i Gemma Calaf. Elena. Anrireu 
i Estove > 'o.-ta. Gisela i Monica Cornelias. Josep M. Corbi. Adriá Deu. David Farell. 
Anna Font, Ignasi Gorrión. Elisabet. Ivan. i Cristina Jiménez, Gemma Modinos, 
Marina Peraltada, Núria i Mírela Núñez, Olga Prats. Alba Pinosa, Noa Pont, Láia 
Rocaverl. Montserrat Kusines, Rudald i Jordi Records. Roger Rui/.. Oriol Sabater. 
Oriol Samaranrh. Jordi Snmaranch. Eróla I Georgina Simón, Estove Soler. Roser 
i Ester Vllar i Jcsep-Ignasi Vilar. Els més grnns i algún juvenil: Gisela 1 Roger 
Alamany, JoHquim Busquets, Guillem Deu, Emma Font, Jordi Jiménez, Mercó Mi
guel. Mireia Perellada. Mare Pont. Enríe Pons. Roger Roca vori, Verónica Rius 
i Karína Sanahuja. 

Esperem comongar jo el curs nou. amb renovada iHusló de seguir caminan! 
per rules ja conegude» i no per aixó menys bellos i interessonts, i i>er altres de noves 
a íi de conéixer cada vegada una mica més la nostra Ierro. 

Día 16. — A les « del vespre, reunió per programar los excursions del nou 
cura. Ccnfiem en l'assistencia de tots els pare» i persones interessades, ja que es 
molt importan! l'opinió de tots. 

EXPOSICIÓ 
«DESCOBRIU LA NATURA» 

L E S UESTES i SE.NYALS DF.LS ANIMALS 
Ü M «ala i F. Kirrhnrr 

Del Centre Excursionista de Catalunya i de DEPANA 
Un» interessanl mostra de le» restes, senyals i petjaüe» de la fauna catalana. 
Dic» de visita: 10, 11, 12, 16 i 17. Horra: De 12 a 2 i do 7 a 9. 



GRUP FOTOGRÁFIC 
IV CONCURS ANUAL DE FOTOGRAFIA EN COLOR 

Punluacíó del segon trimestre segons veredicto omés per membres de Camera 
Club Sabadell el dia 4 de juliol proppassat. 
Grup «A»: 

1, Josep Pou i Badía, 37 punts: 2. Jaume Muntada i Blancafort. 37; 3. Manel 
Várela i Marco. 36; 4. Francesc VUaclara i Uboeb. 30; 5. Tomás Mañosa i Girbau. 23; 
6. Josep Graells i Ba te ! 22; 7. Joan Mumbardo i Gando! 19; 8. Josep Sors i Badia, 
19; 9. Baidomer Parera i Godayo! 18; 10. Joan Muntada i Cadach, 17; l ! Josep Sala 
i Pey, 15; 12. Jordi Gorós i Sampere. 10; 13. Joan Avellaneda i Solé, 6. 

Grup «B»; 
1. Sandra Várela i Felegri. 28 punte; 2. Guíllem Díaz I Bermúdez, 20; 3. Jordi 

Garrós i Lleixá, 19; 4. Joan Parera i Datsira. 18; 5. Ramón Capdevila i Bosch. 18; 
6. Joana VUaclara i Ubach, 16. 

El Guanyador del Grup «A» és el Sr. Pou amb la foto de 20 punts. Del Grup «BB 
ho és el Sr. Díaz amb la foto de 16 punts. 
Avis Importan! Keccrdeu que. d'acord amb el que el seu dia s'acordá i diuen les 

liases adjuntes, s' ha fixal la dala d'entrega dc les obres corresponents al I I I T r i 
mestre, peí proper dia 4 dc setembre. ja que si no sorgeix cap impediment, 
serán jutjades el 5 i exposades per la Fcsta Major. 

Ais «uanyadors se'ls avisará porticularment del dia i hora en que fará 
l'acte del lliurament de premis. 
Dia 7. — Reuntó-tertúlia deis afeccionáis. 

El caminar del Centre 
ACTIVITATS DEL PASSAT MES DE JUNY 

GRUP INFANTIL 
Dia 1 ! — Excursió a L a Mola. Hi anaren 13 adults i 10 Infante. Dia 25 — Tra

vessada Calella de Palalrugrll-Far de St. Sebastíá-LIafranc-Taroariu. Entre petits, 
joves i grans foren 60 persones. 

ENTORNS DE CASTELLAR 
Dia 1. — Maitnal a Les Pujadetes (Cingles dc Gallifa). Felip Valls. Josep 

Román. J . M. López, Josep Sors i 4 més. Dia 3. — Matinal, per con Robert, u La 
Mola. ! Cabedo. i Jaume Font. Dia 4. — Matinal a la Serra de l'Obac. Daniel Renom 
i 5 més. — Castellar, Tres Pins, font del CanadeU, Castellar, Josep Sors B . Día 8. — 
Matinal a la Cort Fosca (serra de l'Obac). Josep M. López amb tres socis i 6 més. 
Dia 1 ! — Vallhonesta: Esglcsia de Sant Pere (s. X I i X I I ) , ruñes de l'hostal de 
Sant Jaume. torrent de lTnfern. masía fortificada de Farol! rimes de Tesglésia 
de Santa Creu de Palau (s. X I ) . Famílies Muntada i Sabater. Día 14. — Des del 
coll de Tres Creus (sorra de l'Obac). Isidre Cabedo i Josep Sors B. . matinal a Hos-
talets de Daví, masies MatarTodona 1 Puigdoure. Era deis Enríes, coll de Boix 
i retorn a Tres Creus. Dia 15. — Felip Valls i fl més matinal a la Balma de la 
Pinassa (St. Lloreng del Munt). Dia 22. — F . Valls. L Cabedo i 6 més, matinal 
a La Mola. Dia 28. — F . Valls i Josep Sors, matinal a l'avene de Dama. Dia 29. — 
Josep Román, amb 2 socis i 4 més, matinal a les Roques de la Coca i E l s Cortins. 

MONTSERRAT i MONTSENY 
Dia 4. — Matinal a Montserrat: Monestir, Saúl Benct. cami de les Lluemes, 

ermita dc St. Antón! valí de Sta. Moría. Pía deis Oeells, monestir. Baidomer Parera, 
Ramón M. Pont, Joan Avellaneda. M. Dolors Cos i Joan Mumbardú. Dia 18. — Ma
tinal al Monseny: Sant Berna! el Collel! puig Sa Creu, coll Pregón, pía de Parany. 
Sant Marga! les Ules. Sant Berna! Tomás Mañosa. Ramón Vila, Baidomer Parera. 
—Travessada Castellar-Montserrat: E l Girbau, La Mola, canal del Pi Tort, La Ba
rata, coll Estret, casa novo de l'Obac, can Bendranes, estació Renfe de Vacarisses, 
Monistrol, font dc les Guilleumes, antlga via cremallera i monestir de Montserrat. 
Jaume Fon! Isidre Cabedo. Josep M. Badia, Josep Ruiz. Josep Sors B . i un altre. 
—Matinal a Montserrat, per Marcel Gcrmá, amb tres companys de Sabadel! Dia 
25. — Matinal, des del poblé de Montseny al Turó dc l'Home. Jaume Torrens i Joan 
M. L l o r e ! 



PIRINEU i ALTRES EXCURSIONS 
Dia 1, — Excursió al Mont Saléve, a Ginebra (Sufesa): E l s Tretze Arbres, la 

Gran Gorge la Croissette i el cim del Grand Pilón (1.375 m.). per Anna M. Pallejá 
: Josep T, Torras. Dia 11. — Recorregut integral deis cims del Pedraforca. Itinerari: 
Refugi LHtís Estasen (1.650 m.), tartera de Saldes. PolleRÓ Inferior (2.400 m.), 
descens a ['enlbrradura en «rappel». Pollegó Superior (2.497 m.). Calderer (2.401 m.). 
descens a la tartera i retorn al refugi. Jaume Sors. Joaquim Castany, Miquel Eslapé. 
Ferran Marcos (1IES) i Josep Pons. Dia 11. — Travessada Calella de Palafrugell-
Llafranc-Tamarlu. B. Parara i T . M. Datsira. Dia 18. — Ascensió al Puigmal (2.013 
metres) des de Queralbs. Retorn per Núria. Jaume Torrens i el «lago». Dia 25. — 
Matinal a la Portella de la Grava (2.426 m.). a la Cerdanya francesa, amb sortida 
i retorn a La . Bullosa. Jume Sors i Josep Sors B . 

ESCALADA 
Dia 8. — Escalada a la paret de 1'Esquiro!, V ÍH Atigie. i a Roe Colom, en total 

3 vies de díficultat 6a. Jordi Rovira i Caries Ferer. Día 10. — Excursió a Montserrat: 
Sta. Cecilia, canal i font del LKim. canal deis Micos, escalada a TEco Superior per 
l'arcsta N. del Recontrapalufe! descens del torrent de Migdia, coll de Muset, camí 
deis Francesos i can Jorba. a carree de M. t.luTssa. Joan Nubiola i Josep M. Torras. 

MARXES i SIMILARS 
Dia 3. — Cursa deis 100 Km. de Biel/Bienne, a prop de Nuechdtel (Suissa). 

Hi va prendre parí Josep M. Torras, en la seva 31ena. edició, amb més de 4.000 
persones enire corredora i marxaires. Día 11, — Participació al 1 Vlarany de Sant 
Cugat. Tomas Mañosa. Isidre Cabíalo, Marccl Germá Daniel Renom""i un allre. 
Dia 12. — V I Marxa Popular de Sant Hilari Sacalm (12 Km. ) : van'participar-hi 
Anna M. Pallejá. Josep M. Torras i William Aylward. Dies 17 i 18, — Participació 
a la I X Marxa, de Resistencia del Rrrguedk. Itinerari: Berga (715 m.), Santuari, 
de N. S. dc Quera» (1.180). Castellar del Riu (1.233). coll de la Creu del Cabrer 
(1.082 m., R^isos de Peguera), cása del Ferrus. l'Estret. cap Llltzét o Gallina Pelada 
(2.327 m.. Serra d'Ensija). refugi. coll de Frumanya (1.600). coll de Tagasl (1.850, 
Kasels). La Figucrassa (1.486). Berga. Gomponents: FraAOOc Valbucna ( L E S ) . 
Josep Pons. amb un temps de aprox. 14 hores. Dia 18. — I Cursa Valí de Núria: 
Queralbs. pista a Fontalba, serra del Borrut. Puigmal (2.013 metras), carena ,Al 
pie del Segre, coll 1 torrent de Finestrelles, santuari de Nuria, creu de Ribcs. camí 
deis Pelegrina i Queralbs. En tota! uns 30 Km. amb prop de 2.000 m. de desnivelI. 
Van participar-hi William Aylward i Josep M. Torras. Dia 25. — X I I Cursa Colisa-
cabra-Can tonigros (22 Km. ) : Van participar-hi W. Aylward i J . M. Torras. 

ALTRES ACTIVITATS 
Dia ! -— Reunió-tertulia deis aleccionáis a la-fotografía. Dia 4. — Participació 

de control i concursant-hi. a la I V Prova del Campionat de Bicicleta de Muntanya 
organizada peí .grup .El Peda! que comenta i acaba aquí Castellar. —Assisténcia 
a la Festa de la Mare de Déu de TEcologla, a Gallifa. J . M. López. FeÜp Valls. i algún 
altra castellarenc. Dies 23/24. — Rcvetlla l Foc dc Sant Joan a la pica d'Estats. Amb 
aquest motiu, Anna M. Pallejá i Josep M. Torras van ascendír al píe de Sotllo 
(3-073 m.), punta Verdaguer (3.125 m.). pica d'Estats (3.143 m.) i punta Cabarró 
o Vértex Geodésic (3,115 m.). coincidint. amb una festa deis Minyons de Muntanya, 
de Mossén Batlle. 

, Durant el mes s'hon dul a lerme diverses sortides de preparació de la Marxa 
Infantil de Regularitat d'enguany. 

ACTIVITATS DEL PASSAT MES DE JULIOL 
ENTORNS DE CASTELLAR 

Día 6. — Matinal a lo Balma de l'Espluga (Serra de l'Obac). per J . M. López 
i 5 més. —Puig de la Creu, la Cadena, Catafau. parany del Boter, ]'Alzina Bailadora, 
Canyelles i Castellar, per J . M. Torras. Dia 11. — Matinal a Sohregrau (Gallifa) 
í Sant Julia d'Cxlols (Castelltercol). per Felip Valls i Josep Sors. Dia 13. - Mati
nal a la Torrota de l'Obac, per J . Román amb 4 socis més i un altre. Dia 28. — Ma
tinal a Castell Sapera (932 m.). de la Serra de l'Obac, per Felip VslLs, Josep Ro
mán, J . M. I-opez. Josep Sors amb 4 amics mes. Dia 25. Matinal a la font de la Riba 



(Serra de les Pedrltxem. per L Cabedo. F . Valls i J . Sors. Dia 27. — Matinal a les 
Roques de la Cora i Us Cortina, per Josep Román i Mónica Cornelias amb 3 socis 
més. acompanyats de fl més. deis quals 4 eren infanta. Dia 30. — Revolt fondo, font 
de Ncda, canal del Tro. canal de les Animes, carenes de THorl deis Monjos, Font del 
SaOc, La Mola, camí deis Monjas, camí de la Senyora. torrent de Font de Nedw i 
revolt fondo. Familia Sabater. 

PIRINEU 

Dia 2. — Ascensió al Pie de Tintero per un grup de dos. 
Dies S i 9. — Ascensió, de larda, al Pie d'Aneto (3.404 m ) i acampada al coll 

dc Corones (massís de la Maladeta). per Joan Fabá. Josep Pons. Joaquim Caslany. 
Jaume Sors i 3 amics. L a nevada de la matinada del diumenge aconsellá el retorn 
el mateix malí. —Ascensió al pie d'Escorvrts (2.902 m.) per la valí d'trist Cascada 
d'Espión tera (1.300 m.), pernoctacíó. cascada de Presente! (1.650 m.). cim dXscor-
vets, llac de U Piaña (2.650 m.), llac d'Alforjas (2.400 m.>, plcta dc Llardana 
(2.200 m.). pleta de Siillent (1.915 m.) i cascada d'Espiantosa. Excursió recomana 
ble. ALbert Antonell i Pere Cardona de Castellar. Manuel Bnttle de Monteada i Joan 
Ribalta dc Barcelona. — Acampada a Er (Cerdanya francesa), visita al poblé de Mont 
Lluis i al forn solar de Font Romeu. Excursió per la valí d'Eina amb ascensió al 
pie d'Eina (2.794 n i . ) . Foren 22 entre ínfants, joves i grans. 14. — Excursió a Banhr-
ras de Bigorra: Creu de ta Mansa. Mont Monner (1.290 m.), plans d'Esquiou, la 
Vialette i el Chiroulet. a cárrec d'Anna M. Pallejá 1 Josep M. Torras. Día 16. — 
Travessada Les BullosevPorté (Pirineu francés), fent-se, per part d'un grup de 
12 deis 16 que eren en total, l'ascensíó H! Pie de la Grava (2.679 m.>. Dia 23. Mati
nal Fontalba-PuiKmal 12.913 m.). coll de Finestrelles-Nou Crens-Núria-Fontalba. 
Jaume Torrens 1 Joan M. Lloret. —Pe] cami del coll de Sotllo. Joan Montserrat i 4 
amics, ascensió a la Pica d'Estata. Dia 29. — Des de la presa de Cavallers. ascensió 
ais pies Bessiberri Central (3.003 m.) i Comoloformo (3.030 m.). 

ALTRES EXCURSIONS 

Dia fl. — Travessada motinul amb sortida del poblé de Montseny. vers Turó de 
rilóme, (dcsnivcll 1.200 m.>, Les Agudes, Sant Margal, Matagalls i coll Formlc. 
Jaume Torrens i Joan M. Lloret. Dia 9. Montserrat: monestir, Santa Cova, torrent 
de Son! Miquel. camí de les ermites. Sant Joan, pas de Trenca barráis, ruñes de 
Termita de Sania Auna, pas deis Francesos, monestir. Familia Sabater. Día 16. — 
Ascensió al Pedraforca (2.497 m > pujant peí Verdet i baixant per la tartera. Mar-
celOermá. Isidre Cabedo. Francesc Cabedo, Daniel Renom. Viceng Gandía, Joan 
Gali. Manel Fresno i Jaume Font. Día 18. — Excursió al Valle de Cabuérnlga (Can-
tibria) . Barcena Mayor, ermita del Moral (USO nv). valle de los Vados i l'cieda. 
J . M. Torras. Dia 20. — Travessa Aiguaíreda-Sant Loreng Savall. com a entrena-
ment per la Matagalls-Montserrat. Josep Ruíz. Eudald Subirana i Jaume Font. Dia 
11. — De Santa Susanna a Lloret de Mar per un camí vora e! mar. Jordi Rovira 
i Sebastia Soley. Dia 23. — Visita facultativa al santuari de Queralt i a Lourdes de 
la Nou (Berguedá). Famflies Modol. DaLmau i Sabater. Dia 28. — Excursió a la 
serra de Llaberla: Mas de Mngrínyá, valí de Maganos, font de TAvellar, els Re
volts. Portell 1 Miranda de Llaberla (912 m.>. i retorn. a cárrec de Josep M. Torras. 

ESCALADA 

Dia 1. — Escalada a la Momia (Montserrat), per Josep M. Torras junt amb 
Joan Nublóla. Armand Ballard. Francesc Palau i filis. Tomás i Pere Jorba i Euge-
ni Vilaplana. Dia 8. — Escalada a la Monja (Montserrat) i coHocació d'una placa 
en record d'Andreu Xandrl. el seu primer conqueridor, mort ara fa 50 anys durant 
la Guerra Civil. Hi van pujar Anna M. Pallejá i Josep M. Torras, junt amb María 
Lluisa. Joan Nublóla. Armand Ballard. Freddy Parera i Antonio G . Picazo. Dia 12. — 
Escalada a lo paret dc l'Esquirol (St. Lloreng), vies lo Tonta. 1 "Estupida i la Wa-
quens, dificultal'6a. per Jordi Rovira i Caries Ferrer. Dio 26. — Escalada a la Gran 
Diagonal per dues vles de dificultat máxima 6b.. Jnrdi Rovira i Caries Ferrer. 

MARXES 1 SIMILARS 

Dia 2. — IV Cursa de Sant Guim de Freixeuet (10 Km.) , a la Segarra. Van par-
(icipar-hi Anna M. Pallejá i JoHp M. Torras. Dia 9. — I Cursa Popular a La Balco
nada. Manresa (10 Km.). A. M. Pallejá i J . M. Torras. Dia 15. — I Cursa de Mun-
U*y* «anheras-Pic du Mldt-La Monde (53 Km ) , amb 3.100 m. de desnivel! en 



pujada i 1.061) m. en (misada, arribaui fina al cim on s'alga Tobservatori meteoro-
lógic, a 2.872 m. Va participar-hi Josep M. Torras, que va cobrir el recorregu' en 
poc més de 8 hores. Dia 16. — V I Caminada Popular de Sant Fcliu de Codines. 
Jaume F o n ! Josep Huí'.. Baidomer. Joan i Jordi Parera. Dia 23. I Cursa Popular 
•de Sant Marti de Centelles {5 Kms.). Van participar-hi A. M. Pallejá i J . M. Torras. 
Dia 23. — Matinal a la I I Caminada de la Valí de Gósol. Hi participaren: Daniel 
Reuom. Isidre Cabedo, Manel Fresno, Koldo Basterretxea Joan LLeixá. Tomos Ma
ñosa i membres de la ramília VUaclara. Dia 29. — X I I Cursa de l'Espluga de Fran
co» (15 Km. ) : van prendre-hi parí Anna M. Pallejá ( ! " de la seva categoría) 1 
Josep M. Torras. Enguany. els parlícipants van entrar dins el recinte del moneslir 
de Poblci per tal de donar un tomb a la plaga. Dia 30. — Participació en la I Ca
minada Popular de Camprodon. ! Cabedo, D. Renom. J . Sors ¡ un altre. 

ALTRES ACTIVITATS 

Dia 2, • - Excursió fotográfica pels voltants de Bagá i Gisclareny. Josep Sala 
i senyor», Tomás Mañosa. Baidomer, Joan i Jordi Parera. T . M. Datsira. Joaquim 
Salvador. Ramón Capdevila i onze membres del Cámera Club de Sabadell. Dia fi. — 
Trobada-leriúlia sobre fotografía. Dia 0. Ramón Vila . Teresa Roura. Josep Sors 
i Mari» Olivé, assisténcia matinal al X L Aplec de Matagalls, amb sortida i retorn 
o Coll Forn-.ic. Dia 8. — Ramón Vila i Joan Muntada ossisteíxen a la I I Trobada 
de Responsables deis Senders de Petit i Gran Recorregut. celebrada H Sabadell. 
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