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UN SOMNI FET REALITAT 
La nostra afició a l'escalada ens ve de molt jovents, primer al gorg d'en Fito 

a la via aquática, 1 quan j a no queíem a Taigua várem comentar a provar la podra 
conglomerada de la nostra Molo que junt amb Montserrat és escola d'escaladors de 
la nostra térra. 

Durant aquest període és normal que les nostres converses i ádhuc la nostra 
lectura es centrí en temes d'escalada, i naturalment no ens podía passar desaper-
cebul el llibre d'en Meyers «Escalades a YOSEMITE». 

Des de fa un pareíl d'anys només escalem amb la ÍHusió d'un día poder anar 
a YOSEMITE, no és que La Mola. Montserrat, ni el Pirineu se'ns hagin, fet petits, 
pero, sí que en:| parlem una mica de tu a tu. 

En aqüestes vacances s'han donat totes les circurnstáncies favorables per fer 
un equip de cinc persones (dos de Castellar, dos de Sabadell i un de Terrassa): 
Francesc Roig, Xavier Tordera, Jordi Rubio, Isidre Escaríhuela i Caries Vinya! 

Amb tots- els estris imprescindibles per l'escalada i acampada, fem equilibrís 
per no sobrepassar el pes exigit per les compauyies d'aviació. Ve jusl en aquest 
aspeetc, peró en el control d'embarc els raig X que fan a les motxiles els marca una 
pistola; era e l martell. 

Travessem TAtlantic, i fem escola a Novo York i continuem fins a San Fran
cisco, a l'oceá Pacific, a la cálida California, cansats (23 hores d'avió per a nosaltres 
és més de dos llargs de corda). Aquella feristela de la TWA. sembla que no es 
cansa mai. prou que es deu cansar. 

Durant el viatge cada un de nosaltres somniava amb els seus objectius, uns, 
amb la ¡Musió d'escalar les grans parets granitiques. de més d'un dia, d'altres. Ies 
perfectos parets amb fisures d'un o dos llargs de corda, amb la millor delicadesa. 

A San Francisco Uoguem un cotxe tal com teníem previst per fer els nostres 
desplagaments; allá ais Estáis Units les distancies no són de centenars de quüóme-
tres. són de milers de quilómetres. 

Fem ruta, direcció a l Pare Nacional de YOSEMITE, la zona més alta deis EE.UU. 
1 en ui.j motel ens prenem un dia per reposar i fer turisme, per Tendemá continuar 
viatge. després de pagar 73 dólars del nostre primer i últim mote! 

Després de moltes hores do cotxe, entrem a la Valí del YOSEMITE. Tots, mirant 
per la finestra, uMucinávcm amb aquell paisatge que els nostres ulls els costavai de 
creure el que* veien 

Ens trobávom davant la impressionant paret del Capitán —una vertical de mil 
metres—; es produí un sílenci absolut de tots cinc que contemplávem bocadabats 
aquell immens mur granitic que s'aixecava davant nostre. Al cap d'un temps. es 
trenca el silenci per buscar a YOSEMITE LODGE. el camp 4. el camping que ens 
acolliria durant molts dios de les nostres fatigues i . perqué no. de les nostres ale-

E l Gran Sostre del Capitán. Yosemlte 



gries. E l reglament del Pare diu que no pots pernoctar més de 7 dies. nosaltres. ja 
aconscllats per altres europeus, sorlíem i tornávem a entrar amb un allre norn, 
COSH que ens va sortir bé. 

Tenim varíes anécdotes curioses de les bésties que volten pe! Pare: és obll-
galori posar tota closse d'alimente en unes gábíes de ferro posades estratégicament 
i perscmalitzades per a cada tenda de campanya. 

J H ben InstaKats i acostuma's al canvi d'horari i després de fer unes quan tes 
paréis curtes rceollim informació sobre el nostre objectiu per ícr: el Capitón. Pre
parar material. Taigua i els aliments per qual re dies. pensant nosaltres que era 
suficient; e l nostre calcul era de tres dies. el resultat va ser de quatre. 

A les 5 del mati del dia 3 d'agost 1989 sorlíem cid camp 4 cap el peu de via 
<Nose) on va íomengar la llarga aventura. A l cap de dos dies de bon temps. se'ns 
va girar la Iruita. Tot el tercer dia vam escalar ustant núvol, i preocupáis peí temps 
arribem a Túltini vivac de paret; entre llamps i trons várem dormir intranquite. 
A les 5 del malí, ens desperten els llamps i la pluja. 

Després de fer 6 llargs amb artificial, amb molla precaució a causa de la pluja. 
várem ler el cim tan esperat. Cansats. peró molt contente. 5 hores de caminar ens 
porten al camp 4, on dormim fins que el eos diu prou. 

Varen ser dos dies de descans i rélax. 
Férem totesl les fisuras que ens atreien i Ies que el temps ens va permetre. per

qué alió que ésevident es que YOSEMITE és un món: Sepárate Reaüty. Wheat Thin. 
Duter Limite, Lunalic Fririge. etc.. etc. 

Després de 17 dies d'estáncfa a YOSEMITE. sortim per anar a SM1TH ROCHS 
a l'estat de OREGON. mil quilómelres al nord-ocst. 

Canvi de paisatge i de roca, el salí era molt brusc: várem passar de Big Wall 
a la escalada Free. 

A causa de les altes temperaturas, només ens permclia escalar les tardes. Sense 
adonar-nos-en van passar els 37 dies de vacunóos que haviem pro-ostablert per 
aquesta gran ncasió. 

Com a Tañada, fem un retorn molt Iterg. amb escales a Nova York i Lisboa, per 
aterrar a E l Prol e l dia 3 de setembre do 1989 tal com ho teníem previst. 

Amb aquests 37 dies se'ns va fer realitat el nostre gran somni. 
F . Roig i X . Tontera 

EXPRESSIÓ FOTOGRÁFICA 
AUCA DEL MUNTANYENC FOTÓGRAF 

Per fer fotografíes a desdir. 
el muntanyenc surt de bon mati. 
Moltes coses per fer fotos té arreu, 
pero, poques són les bones que veu. 
Disparar la máquina ho fa molt seguit. 
peró, del que eri surti no está previst. 
És la imatge fotográfica tanta 
que els carrets sitan gastat a manta. 
Despréq de tant disparar i fer combinacions, 
acaba la paciencia i perd les inspiracions. 
Pero, abans d'abandonar la jornada, 
per acabar el carrol fa una tirada. 
Arriba el día de veure el resultat, 
1, ...Oh...! la més bona és Túltima que ha disparal. 
Com que l i agrada molt i vol concursar, 
agaía la mostra i la fa ampliar. 
A l jurat fotografíe, una foto li agrada, 
i dóna premi a la foto ressagada. 
Quan menys s'ho pensa el concursan! 
la foto bona és la de Túltim insten! 

Per te Vocalia de Fotografía 
Josep Pou 



7 DIES A LA VALL D'ARAN 
Érem 10 de colla, disposats a passar una setmana a la Valí d'Aran. Portávem 

forga temps preparant-ho i per fi havia arribat el moment. E l viatge fou llarg i 
cansat, eren moltes hores d'autocar. Arribant a Salardú ens várem preocupar de 
trobar lloc per passar la nit: en trobárerq al refugi de Salardú, com ja estava pre
vist. L'endemá, quan tot just comengava a clarejar, ehprenguérem la marxa cap 
al refugi de la Restanca, passant per la Valí d'Arties', on la pluja i el sol es¡ relle-
vaven contínuament. E l pes de les motxilles i el desnivell del recorregut feien alen-
tir el pas, tot i així arribárem a Restanca passat el migdia. Després d'instal-lar-nos 
i fer una ganyipada, ens dirigírem a l'Estany de Mar, on romanguérem tota la tarda. 
A l capvespre tornárem al refugi on ens donaren un suculent i abundant sopar. En 
acabar várem anar a dormir; l'endemá ens esperava l'ascensió al gran pie del 
Montarte 

De matinada ens hi dirigírem, tot i que el temps no ens acompanyá l'excursió 
fou un éxit. A causa de la boira baixa l'ascensió fou del tot monótona, peró várem 
quedar satisfets d'haver pogut coronar el cim. L a baixada cap al Ventosa i Calvell 
va ser del tot variada, estones de pluja, sol, i sobretot estones de pedra, que feren 
que trobéssim el refugi amb dificultat. Quan finalment arribárem, la mullena ens 
va obligar a canviar-nos, si més no els mitjons i el calgat. Com que l'excursió havia 
estat cansada destinárem la resta del dia a reposar. La nit se'ns va fer curta a causa 
del cansament. 

E l següent dia, després de beure'ns un got de llet calenta ens dirigírem, passant 
peí Port de Caldes, al Refugi de Colomers. Durant aquest trajéete igualment ens 
acompanyá la pluja i el mal temps fins a migdia, aquí el sol s'atreví a, sortir. Com 
que l'excursió va ser de poca durada, a la tarda aprofitárem per remullar-nos els 
peus a l'estany de Colomers, i els més atrevits feren una bona capbussada. Com 
que el refugi hi havia poca gent poguérem dormir en una habitació per nosaltres 
sois, cosa que ens permeté poder fer un xic més de gresca. 

Marxárem l'endemá al mati, més d'hora que cap altre dia, disposats a pujar al 
pie de Ratera. Peí camí, tot buscant un raconet de sol on esmorzar, vam poder veure 
gran quantitat de llacs, molts de secs, d'altres mig buits i pocs de plens. Deixárem 
les motxilles al coll de Ratera i férem el cim més lleugers que mai. Mentre pujávem. 
el sol apretava de valent. i un cop dalt contemplárem el fantástic paisatge que ens 
rodejava i que no haviem pogut veure des del Montarte L a baixada del Ratera 
fou rápida i un cop al coll dinárem sense pressa i gaudírem una llarga estona del 
bon temps que ens feia. Tot improvisant el camí, a mitja tarda anávem davallant 
en busca del Refugi de Saboredo, que quedava una mica amagat. Vam arribar amb 
el temps just per banyar-nos a un llac deis voltants. ja que en prou feines ens 
haviem assecat i canviat, que la boira baixa ja ens cobria. Aprofitant que ens tro-
bávem en un refugi lliure, i estávem sois, aquella fou una nit de gresca general. 
Peró finalment ens adormirem venguts peí cansament. 

A punt de marxa 



Al cim del pie de Ratera (Cercle de Colomers) 

L a caminada de l ' endemá va ser llarga i feixuga. seguirem la pista que travessa 
tota la valí del R i u de Ruda fins a i r ibar a Tredós on d ' n á r e m en un boceto. A la 
tarda ens dirigirem cap a Sa la rdú . peró aquest cop a l 'Alberg on j a haviem dema-
nat places setmanes abans. Despres d'una bona dtitxa anax a v li • i.¿) me. 
i a celebrar que tot havia anat molt bé. tal com estava previst. A l vespre sopárem 
a l 'Alberg i a n á r e m a dormir. 

L ' endemá al mati. sois ens quedava despedir-nos del poblé i pujar a l'autocar. 
que ens r e to rna r í a a Barcelona. Tot havia sigut com un somni, tot havia anat bé. 
els dies havien passat volant, i semblava que fos ahir quan tot just m a r x á v e m cami 
de Sa la rdú . A r a ens dir igíem cap a la civili tzació. tot. havia acabat, contents peró 
abatuts peí cansament. sabiem. que aquells dies havien sigut una realitat que ens 
ag rada r í a repetir com més aviat millor. 

Grup Juvenil 

MATAGALLS - MONTSERRAT 
Pu.iávem al Matagalls molt animats, quan encara no haviem comengat. Un cop 

presa la sortida. el sol es va anar ponent i el cansanci cada cop es notava més. 
peró no des ía l l iem. grácies ais án ims que t robávem en elá avituallamentsl i ais amics 
que ens anaven seguint. 

A la matinada a r r i b á r e m a l a meitat. Sant Lloreng. on es p lante já continuar o 
bé deixar-ho correr. E l s que plegaren quedaren més que satisfets i els altres amb 
ganes d'arribar lot i el cansament que feia hores que a r rosegávem. 

Cada cop faltava menys. i Montserrat més a prop entf feia oblidar els qui lóme
tros que haviem deixat enrera. Finalment. al sortir del túnel , l 'alegria fou molta. 
E l cansament i el mal d'óssos hi eren, peró t a m b é la ¡Musió i satisfacció d'haver fet 
el qué véiem dificil d'aconscguir. 

Grup Juvenil 

A UNA AMIGA PER TOTA LA VIDA 
Per tu Estel, que ens haa acompanyat 

a tantes excursions, que tants cops 
junts hem rigut, que tants cims hem 
coronat... 

Per tu, que ara et veus forgada a 
marxar, a allunyar-te del teu poblé per 
molt de temps (5 anys!), sápigues que 
t'esperem al peu de L a Mola amb la 
motxilla a l'esquena a punt per conti
nuar les excursions. 

Et desitjem molta sort de part de 
tots. Fins ben aviat. 

Grup Juvenil Pels cims de la Val d'Aran 



UNAMARATÓ ESPECIAL 
Com que durant el fort de l'estiu l'activitat de les curses de fons minva molt 

per culpa de la calor i de l'época de vacances, és difícil poder prendre part en proves 
d'una certa importancia, llevat només de les que teñen lloc a l'alta muntanya. 

Per aquest; motiu no et queda altre remei que fer alió que et dluen a la mili: 
si no tens una cosa, pinta-te-la! En aquest cas vol dir imagina-te-la! Després de 
rumiar-m'ho bé, vaig trobar la cursa «ideal», una marató especial feta a mida del 
meu gust i que no necessita haver d'agafar el cotxe: anar des de Castellar fins al 
monestir de Montserrat, procurant fer-ho al més de pressa possible. Si els mapes 
de carretera no m'enganyen, des del carrer del Centre, a la nostra vila, fins a la 
Font Gran, de Monistrol, hi ha 37 Kms. I d'allá fins a la porta del monestir —pu-
jant per l'antiga via del cremallera—, n'hi ha 5 més. O sigui, un total de 42 Kms. 
mal comptats que representen, si fa no fa, la distancia d'una marató... 

Ja em teniu. dones, a les 3 de la matinada del dissabte 26 d'agost proppassat, 
comengant a correr carrers avall, a trobar la carretera de Terrassa, peí Calvari. 
En tot el trajéete urbá no em vaig creuar amb ningú; no és estrany, oi? Des del 
pont del Ripol^ fins poc abans del trencall ala Forns de can Sallent, vaig dosificar 
l'esforg degut a ser de pujada fins que s'agafa el ritme adequat de respiració. Que-
dava, allá dalt. un tros de lluna minvant. just per teñir una il-luminació suficient del 
térra. De la masia de can Sallent al pont de la Betzuca, tot rutila com una seda, 
car pot considérar-se terreny planer, amb Túnica pujadeta del torrent del Guinard. 
Passat el trencall de Matadepera, vaig comengar a animar-me, aprofitant que la 
carretera es decideix a baixar. En tot aquest tros només se'm van creuar mitja dot-
zena de cotxes. La temperatura era un xic alta, peró a la nit Tambient sempre és 
més agradable, ni que sigui tan sois per l'efecte de la rosada. 

Vaig travessar Terrassa —talment com un desert— per Grup Sant Lloreng, TEs-
cola Industrial, el carrer de la Font Vella (on ha anafl a parar la font?), la Rambla 
d'Egara, la plaga del Progrés (amb una magnífica font de raig permanent on vaig 
abeurar-me degudament) i la carretera d'Olesa. Aquí vaig seguir per Tautovia de 
Manresa (no la eonfongueu amb Tautopista!) fins a creuar el gran pont de la riera 
de la Tarumba, que baixa de Tensorrat pantá de la Xoriguera. A partir d'ara, cal 
superar un grapat de quilómetres de pujada continuada, tot deixant enrere una 
gasolinera i el trencall de Tabocador ¿'escombrarles. Així, a les 2 hores d'haver 
sortit de casa, em trobava passant la curta foradada de Coll Cardús. En sortir-ne. 
va embolcallar-me una espessa boira baixa. la típica «vacarissana». que no va aban-
donar-m n bon tros enllá. 

Monistrol de Montserrat. Al fons. el Cavall Bernat 



Aquesto és ln part més gratifican! de la meva maraló. poiqué l'autovia es Uenga 
avall amb empento 1 n.ltidn les carnes n guanyar velocttol sense exigir-Ies tant d'es-
forg. Nomos hi ha una pujadeta. un cop travessat ol pont de la riera de Sant Jaume. 
(Uttt on han bastil un punt dc sucora de lo Creu Roja A bon ritme, dones, vaig 
rmstegant quitómetres. i aviat em queden enrere la riera de Scnana i la gran masía 
del Palá, fin* que surto a la trenca de la Bauma. on ranvio 1'auiovia per la carre
tera aatiga dc Caslelibell. Val a dir que els cotxes no m'han moles ta t perqué, a més 
a més dc ctreular-ne pocs a aqüestes hores. l'autovia té uns vorals molt ampies 
i ben senyalit/als que permeten transitar-hi sense perilí. 

Vurejant la riba esquerra del Llnbrega! entro a les primores cases de Monis 
Irol. on una font em permet dc lornar-m© n refrescar (segon ovituallament). Passo, 
peí pont. a l'oltra bandH del riu. i pujo fins a la plaga on roja, en abundincla, la 
Pon! Gran Són. exarUiment. les 6.20 del mntí. és a dir, 3 hores ¡ 20 minuts des que 
he sortit dc casa. Aquí em vaig refrescar bé í. fins i tol. vaig cstirar-mc miljH ho-
reta per descansar les carnes. 

Si es trac tés d'una maraló típica i tópica, al Km. 37 és. més o menys. on hom 
topa amb e! famós mur» dc la prova. sobretot en el sentit psicológic. A la meva 
maraló. aquest mur és completament real, aulénlic: és la muntanya dc Montserrat, 
un mur de gairebé 600 metres de desnivell que em col superar si vull arribar n la 
meta. Pero, com que a mi ningú no em lorga. m'ho preñe amb tranquiUitat i pujo, 
xino-xanu. per la drecera dc l'Angel i l'antlc csrri del cremallera. Es la part més 
atraient del recorregut. perqué fins a Monistrol l'he fet prictícament a les fosques 
i ara. en canvi. ja romenga a trencar Talba i van sontint dc la nit les fantasmagó-
riques toques mont-erratines. presidides per l'esvella roca del Cavall Bcrnat (el Dit 
Gros. per HI» de Monistrol). Un bon tros amunl. la íontcla del Cremallera em va 
bé per hidra ta r-rr.e. Després, em cal possnr el túnel a les pálpenles —Hmb Tajuda 
d'un bastó improvisat— i. iinalment. se'm presenta al davant tot el paramen! del 
monesli.' i les dependéncies, nn arribo a les H del mati, al cap de 5 hores d'haver 
sortit de casa, parades ¡ncloses. 

Despré*. de fer una visita a la Morencta MBMM empente» (som quatre gats aquí 
dalt) i c«m que no hi ha cap servei de resta uració obert. me les empreñe avall al 
cap de poca estona. Aixó ó* el que en podnom dir la torna . Salto pels graons de 
la drecera de l'Agrella —de Irista memória per ais que hi pujaven procedents del 
Matagalls— i . en ser de non ti Monistrol, em preñe una bono corves» fresca (de les 
del Mero, que consli) i acabo la passejad» fins a la Bauma í l'estoció dc Ctosiell-
bell. on agafo el tren del Nord cap a Sabadell, i tul seguit. amb La Vallesana. faig 
VÍH a Castellar, on arribo n migdia. amb una bon gano i molí con ten t d'haver fet 
rc-alitat aquesta meva maraló especial 

l.'s la reromano, de debo! 
J . M. Torras Homet 

EN «LA MATAGALLS» 
FH uno ni* espléndida A l cel seré hi Huu llunn plena ÍHuminant els ca-

mins. A coll de Poses picgiintem a la parada d'avituaitoment oficial i ens diuen que 
ja ía més d'una hora que passen partlcipants de la Matognlls-Montserrat. Efectiva-
ment. ffriiCw de dos o u n idletes es paren breus moments per beure brou o picor 
alguna cns.i i gairebé de seguida continúen amb el sen pas rápid i metódic. 

Ens asseieni a te vora del cami. No fo fred i la Uun* segueix de far per' sobre 
«la pin*. En la quietud, recurdem alires nlts com la d'avui. quan tot fent te nostra 
pararte*n al pont de Snnt Quinte, ens corr.entaven els primer» excursionistes caste-
Darencs partlcipants que vélem passar «El Pere Hernández* UL anava amb un 
altre moí? mé» eivtevani que nettltreri Q-aí snp on deuen Mr ara ja!». O bé altres 
anys Que haviem rníncidil i que es pamva. seia un moment ran de carretera da-
vanl id nn.<1re l lun i amb el seu snmmire que encomanava i'nnfianga i dinarr.isme, 
ngraln el R I I ! dr- brui: o les imlelc- inl i'onversuni un momenl amb nosaltres 1 repre-
;ilíi ltt| Mtauit l« nirti-xa umb ct sen pas d'ntlcto lien entrena!. 

Avui n»> el veurem passar c! Pere. Avui a Montserrat no constará el seu nom 
entre e'.< priméis classifn a'.i per Castellar. Peró rr.algrat aixó. avui el seu scmriure 
ens continuo erunr.-itj.in! n Km a tirar endavant inclús quan !a marxa es fa par
ió titarmént ilura. 

El I <*re no ha falir.' tompi* ¡iquesi any I I te Matagalls-Montserrat. 

Teresa María 



El meu bon amic i inseparable company de cordada de tota la vida, 
en Joan Nubiola, va escriu re mesos enrere un article sobre Ta bando 
actual del» camina montserratlna, r-ipeclalment els del cantó sud dr la 
muntanya. Aquest article va ser publlcat en una prestígio-a revista 
«oficial» d'excursióni\mr. peró —Inexplícablement— va sortlr-ht amb 
crímenes tora de lloe d'algún» toponlms ! fins i tot, amb transgresión» 
de part del text. 

Ara tinc el jtoig de presentar-vos aqui el treball original del mea 
amlc. perqué em pensó que val la pena de llegir-Io i de meditar el seu 
suggeriment... 

J . M. Torra* 

ANTICS CAMINS MONTSERRATINS 
MALAURADAMENT AB ANDON ATS 

P d vossant sud de la nostra meravellosn muntanya —des del Bruc fina a CoLl-
bató— s'enfilen alguns camlns t una «cfvllitzada» canal a nominada Joc de TOca. 
ereuals des del Sot del Xcbret fins al !'•..-. ; deis Gats— per un dur sender perdut 
en alguns trossos. a més H n»-* d'altres que, avui dia. són de difícil localitzaeió. Ultra 
de perduts i difícüs, és vital remarcar que tota aquesta zona —caminí, canals i 
fondaladcs— está perillosissimament preparada per ais amics del «misto», del foc. 
els quals están disposats a fer-se un fart de riure quan ens vegin plorar i desespe
rar-nos <! impotencia, com ens va passar Testlu del 86... 

Hem de dir que tot és a punt!: arbres tombats, fullaraca. arreU dcscarnades. 
t roñes mig podrits... Fa veritable pena i molta por. Ptinsem-hi una mica. ¿Qué di
monis ha passat? Sempre ha estat així? No, amics. Abans. aquests caminí eren molt 
transitats: es pujava al monestir, des deis pobles o rmistes de la rodalia. a peu i nmb 
cnvalleria, a fi de vendré, feinejar o peregrinar-hi. S'hi endevinen paréis seques, 
trossos empodr&ts. graons. etc., que ens parlen de La importancia que temen. A la 
vegada, els carbonera, els llenyatairc* o el» herbolaria —que sabien treure humils 
profits de la muntanya— vivien. IVntnrn i el cuidaven. Molt després. van venir-hl 
els muntanyenes. els excursionistes. MUNTANYENCS. amb majúscula; gent que 
va eslimar la natura, que va cuidar i , a vnltes. va millorar els caminí 1 le» fonts 
que van trobar-hi. senyalítzant-Ios p tUt-M obra. Recordem aqui els «Amics del 
Sol», els sei¡.« magnifics c-artells-indicadorx, fonts com la de la Cadirela. de Sant 
Josep. de 1'Ksllavissada. etc. Recordem també aquell» que. de gairebé res escrit. van 
publícar-ne mapes i guies: els Semir. Barbera, K< ii. n Lab raña. Ribera. 

Encara no fa Raire. s'hi tetan files o pedrons: es mig pintava i ¿'arreglava o 
s'obna algún tros. E l tram del torrent dc Migdia que es despenia scbladamcnt fins 
• can Jorba —l'anomenat. Joc de TOca — van obrir-lo eU anys 60 en Jusep M. Tor
ras i TAnna. lo seva dona. Actualment esto forga deixat de la m i de Déu. Ara. 
uquesta zona és la més solitaria í abandonada de tola la muntanya. per tots els 
motius que us vulgueu imginar. i cap d'explicable... 

Per ;i¡xó ha estat tan extraordinaria l'alegría que vam teñir l'hivern passat 
(és una regió privilegiada en aquella época) en trabar més d'una vegada el malri-
moni Bulló -en Manuel i l'Eíperwnga— fent un curós treball de netoja i repinlat 
del comí de la Palomera ni coll de Mossei. Primer vn ser l>"»uri ríe sentir beiln-
gnr-se una íora: després. 1'HlegrÍH de veure el simpátic «Ihichshund». el go»»et 
Slruppi que gira cua. Hleralmenl; fínalnient. la salutacíó i la petita convento amb 
els amic» que tanta simpatía i nobles» saben comunicar. Felicilem-Jos i imilcm-lo»! 

1 ara ur\ cami recoman.it per mi. que sé de que va (amb perdói. Documéntele 
vos nmb el llibrc-mapa del pare R Í I X T H («Camins i canals de Monlserr?«i»). Dcixeu 
el vehicle a la zona del Castell. iraveiweu vinyes i pugeu peí Pas de la Llastra. 
Atureu-vos al coll de Mosset. abans de pujar a la Palomera. Un cop a dalt. con-
templeu a poc a poc el panorama: el Punió, el Reaantcsc Monturas, els Plecs de 
Llibre. el Camctl. etc. Podeu donar gráries a Tii—. i "hacer nascut en aquest país 

http://recoman.it


En podeu tornar tot revoltant la Palomera, o bé seguint fins al collet dc U 
cota 800 i baixar a trobar el torrent de Migdia peí sot de la font de lu Cajoleln. 
Després. podeu despenjar-vos - -literalmenl— peí Joc de TOca. encara que només 
sigui per felicitar els bcnvolguts Torras, «luí e lei»; o bé podeu pujar peí torrent 
per anar a trobar el cami que ve del coll del Bassal deis Gats, sota TAgulla Agejuda. 
Quin panorama, reno! Continúan! pal llegendari ciimi deis Francesos, baixeu a 
tocar de can Jorba, i per camina quasi bíblics. entre vinyos i oliveros, tornareu 
a ser al Castell. De res! Difíctlment trobareu ningú en tot aquest recorregut (se
gura ment. els Bultó j a hauran acnbat la «seva» feinn en aquella zona), 

I , per acabar, pensmi qué podriem fer entre tots plegats, trucant a les portes 
que caigui. per tal de salvar aquest cantó sud del nostre Montserrat. Abans que 
sigui massa tard... 

Jon Nublóla I Callis 

PROGRAMA MENSUAL D'ACTES i EXCURSIONS 

MÉS INFORMACIÓ 
OCTUBRE ACTIVITAT A L'APARTAT DE: 

1, diumenge Marxa dr Regularllat Infantil Marxa Infantil 
5, dijous Reiinió-tertúlia fotográfica Grup Fotografíe 
X. diumenge Ronda Vallesana Tenim noticia de 

22. diumenge Excursió per La Garrotxa Grup Infantil 
29, diumenge Matinal a la Serra de l'Obae Grup de Muntanya 

Tenim noticia de.. . 

Día L — V I I Cursa Vulta a Montserrat. 

Dia 8. — X Ronda Vallesana. Sortida de Sentmenat de dos quarts de 8 a 9 del 
mati. Organitza; Unió Excursionista de SabadeU. Itinerari: Sentmenat. Torre Roja. 
E l Farol!, els Tres Pin*. Guanta. Scnlmenal. Inscrípctons a la surtida. Freír 50» pies 

Dia 8. — Marxa d'Oríentació i Kegulsritnt. Organitza: F . Exta. Barcelona. 

D U 8. — I Caminada Popular de Guardóla de Bcrguedá. Va (aran dos itineraria 
de difarént longitud i desnivel). 

Del 12 al l!í iroctubre. — X I I I Aplec Excursionista déte Paisos Catnlnns. Font-
martíua. Massis del Montseny. Organitza: Agrupar ió Exta. Granollers. 

Del 14 al 15. — X V I Asamblea y Marcha Nacional de Montañeros Veteranos-

n:i.« Legazpi ( G u i p ú z c o a ) . Püis Base. Organitza: Sociedad !.-.:'.. - I r a k . 

DU 22. — X Marx.i pnsseig per la Va!! de Tenes Organitza UEC-Vall de Tenes. 

4 I á de noumbre. — X V I Campament Caíala de Muntanya. Munt de Calderera 
. S - ' i - r a l a d n M u n t e i á ) . D l l r l e c u n a . Organilzn CE Ulldecona. 

(Vr a mig Informo) ió. al nostre local social. 



VOCALIA DE FOTOGRAFIA 
IV Concurs Anual d<: Fotografía en Color. 
Tercer trimestre. 
Correspou al X X V I Concurs de Fotografía Artística, del X I I TROFEO JOAN 

HIERA. I X en Color - Tema Lliure, 
Veredicte: Camera Club Sabadell. 1 de setembre de 1989. 

GRUP: «A». 

1. Francesc Estevc i Soler. 34 punts; 2. Esteve Prat i Paz, 29; 3. Josep Pou i Badia, 
28; 4.Josep Sala i Pey. 2fi; 5. Jaume Muntada ifBlancafort. 26; 6. Josep Sors i Badia. 
24; 7. Baidomer Parera i Godayol, 21; 8. Joan Muntada i Ctiixach. 21: 9. Jordi Gar
rós i Sampero, 21: 10. Manel Várela i Marco. 20; 11. Francesc Vi laclara i Ubach. 19; 
12. Josep Ferrer i Vollá. 19; 13. Joan Mumbardó i Gando! 17; 14. Tomás Mañosa 
i Girbau, 16; 15. Antoni Suorez. 9 i 16. Josep Sors i Olivé, 6 punts. 

Josep Sala i Pey. foto 19 punts: PRIMER PREMI. 
Francesc F.sleve i -Soler, foto 18 punts. SEGON PREMI. 

GRUP «B»: 

! Joan Parera i Datzira. 31 ounts; 2. Gisela Pou i Valls. 29; 3. Sandra Várela i 
Pelegrí. 2"; 4. Jordi Garrós i Lleixá. 23: 3. Ramón Capdevila i Bosch. 19; C. Joana 
Vilactera i Ubach, 16; 7. Guillem Díaz i Bermúdez. Ifl; 8. Jordi Parera i Datzira, 16 
i 9. Anr.a Kíla. 10 punís, 

Joan Parera Dai/.ira, foto 20 punts. PREMI D'HONOR. 
Gisela Pou i Valls. foto 17 punts. T E R C E R PREMI. 

E l diumenge, dia 10 de setembre, a les 12 del migdia, en presencia del senyor 
alcalde, tingué Uoc el lliurament dc premis ais guanyadoní i la inauguració de l'ex-
posició de les 48 fotografíes concursante co crespón en ts a 25 autors. 

A continuació tots els assistents foren obsequiáis amb un petit refrigeró 

Dia 5. — Reunió-tertulia sobre fotografía al local social. Parlaren) del concurs 
del quart trimestre. 

GRUP DE MUNTANYA 
• Dia 29 

Excursió a la Serra dc l'Obac. Itinerari: Coll de 3 Creus, cami ral; Hostalete de 
Davi. Mata rodona, Huigdourp. coll de Boix i coll de 3 Creus. Sortida a les 7 riel malí, 
en cotxes particular^. 

GRUP INFANTIL 
• Dia 22 

Excursió a La íiarrotxa, per oouéixer la zona volcánica i veure in t.-.-dor en les 
seves magnifiques fagodos (fotógrafo alerta!! 

Visita dirigida por un guia de! Casa! deis Volcan». d'Olo! 
Dcsplagamente amb autocar. Places limitados. Por a ir.srripcinns. fins el din 17. 

Si ilo hi haguessiii els suficiente inscríte, es fária enlxos. 
Hora de sortida: a les 7 del mali 
Vocal: ConrcpriiV Cosía. Teléfon "14 62 63 



Notes del Centre 
NOTA DE CONDOL 

Malouradament aquest mes hem de fer ressó de la morí de dos esportístes 
i companys d'inapreciuble valor. Tots sabeu que parlem d'en l'erc Hernández 1 d'en 
Pere Horrell. Cada un d'ells en les seves vussants han marcat una Itala dlntegrilat 
i dc voltmtat que a molts dc nosaltres ens agradaría seguir. Tant de bo poguésaim 
fer-lns ombra. encara que ios allá on siguin ara. corren! a bon ritme o fent una 
figura a la barra fíxa. 

Hi ha vegades que hom no pot eniendre la vida, sort que ells l i sonirelcn 
sempre. 

XXIX MARXA INFANTIL 
La surtida deis autocars per trasladar a!s partlcipants, será en dues tandes. Els 

dorsal* f¡tu» et 100. mancaran a les 7 del mati i la resta, a dos quarts do 8, d'enfront 
de La Vallcsana. 

E l recorregut contenga a les rodolies de Can Deu (t. m. do Sabadeü). L'tinernri 
a seguir és: Can Deu. SI . Julia d'Altura. Ribatallada, Can Massaguer (esmorzar). 
torrent de Miralles. Can Torrella, Castellar Vell (descans), travessar riu Ripoll. 
Ca n'OUver (zona de Xlrucapista). 1 Castellar. 00 finirá a la plaga Major. 

Recordem ais partlcipants que per poder pujar aLs autocar» i recollir els dorsals 
abans de comentar quo és imprescindible que porlin el full que, amb el seu número 
de dorsal, se'ls baurá entregat e l dia de la inscripció. 

I I ihaurá assisténcia de la Creu Roja. 
Reeomanem portar calgat adequat per caminar per muntanya. 
En el recorregut es troben un minim de 3 fonts, 

X MATAGALLS • MONTSERRAT 
Amb una inscripció que fregava les 2.000 persones malgrat fer tant sois un 

any que s'havia fet ('última prova que des det seu inici es feia cada dos anys, els 
dies 19 i 17 d'aquest passat mes de setembre tingué lloc la que amb tots els mérits 
podem anomenar cláairica Travessa Mnlagalls-Montserrat. 

Fnren nombrosos els casteUHrencs que hl prengueren part 1 que molts finnlit-
zaren. Del Centre hi participa un grup de 13 deis quals la finalizaren els 9 se-
güents: Manel Fresno. Joaquim Salvador, Joan Parera, Jordi Parera. Marc Paúl. 
Josep Ruiz. Ramón Puig. Daniel Sagrcra i Montserrat Sabater. que hem deixat ex-
pressamont última per rcssaltar quo les nostres íémines teñen empenta per afrontar 
t finalizar!, proves d'aital duresa. LVnhor abona. Montserrat, i que no sigui rúllima 
aquesta, eh? No cal dir que la felicitació la fem extensiva a tots, fins ais que no 
l'acabaren, ja que creiem que el fet d'inscriurc's i intentar-hn ja té el seu mérit. 
Mircm-hn des d'un punt de vista poxitiu i pensem que no haver-la acabat és, sense 
dublé, un estimul i agulló per tornar-ho a intentar un altre any. 

Nou d'arribats sobre tretze de sortils representa un 74 per cent que finalizaren, 
percontatge que estará Torga mes amunt del de la totalitat de la prova. que no sol 
sobrepassar el fio per cent. 

Les ultimes Metres són per felicitar ais amics del Gracia per Torganització. cada 
vegada més acurada, d'aquesta prova. 

El caminar del Centre 
ALTRES ACTIVITATS DEL PASSAT MES DE JULIOL 

i LES D'AGOST 
GRUP JUVENIL 

Del 22 al 28 de Juliol. — Travessa p*r la Val d'Aran. Dia 22 — De Castellar a 
Baríploim amb cotxes particular?. De Barcelona a Saladrú en transporls pública. 
Pernoctará) al refugi del CE Catalunya. Dia 23. — Comenga la travessa a peu: Sa
lardú. Artiga de Lin . vull de Valarlies. refugi He la Restanca. estany de Mar. refugi 



de la Restanca. Dia 24. —• Restanca. estany de Cap de Port, Montardo, estany de 
Mongos refugi de Ventosa i Calvel l . Dia 25. — R. Ventosa, Port de Caldes, estany 
Major de Colomers, refugi de Colomers. Dia 26. — R. dé Colomers. estany de Colo
mers. port de Ratera, pie de Ratera, estany de Saboredo. refugi de Saboredo. Dia 
27. — R. del Saboredo, valí del r iu Ruda. Tredós . alberg de Sa la rdú . Dia 28. — De 
Sa la rdú a Castellar en transports públ ics . Components: Glor ia . Maria i Quim S a l 
vador. Es te l Ferrando, E v a Lleixá, Judit Avellaneda, Joan Parera. R a m ó n Puig. M i 
quel Alamany i Marina Muntada. 

ENTORNS DE CASTELLAR 
Dia 1 d'agost. — Matinal a les Casetes del Bufí i avene de 1*1 lia. Fel ip Val l s . 

Isidre Cabedo i Josep Sors. Dia 3. — Matinal a la Ba lma de l 'Kspluga (S . de l 'Obac). 
Manel Fresno amb altres socis i un grup d'amics. Dia 5. — Matinal a L a Mola. Da
niel Renom i senyora i familiars. Dia 9. — Coll d'Estenalles, canal del Sec. capella 
i ¡turó deis! Cortins, roques de l a Coca, cova i font del Forat. t u ró de'Montcau i coll 
d'Estela. Josep M. Torras . Dia 13. — Matinal a L a Mola. Daniel Renom i 8 més. Dia 
15. — Josep Sors O. i una altra. matinal a L a Mola. Dia 15. — Matinal a Sant Sadurn í 
de Gal l i fa . Daniel Renom i 3 mes. Dia 17. Josep Román, amb 11 més. entre socis 
i amics. matinal d la Cova Simanya i T u r ó de Montcau. Dia 23. — Puig de la Creu. 
la Cadena, Catafau. parany del Boter. serrat de la Codina, pía de les Forques i re
torn a Castellar per T Alz ina Bailadora i la font del Llorer , per Josep M. Torras. Dia 
É4. — Matinal a la font Freda i coll de Bo lx (S . de l 'Obac). J . M. López. J . Román, 
amb dos socis més i nou companys Dia 27. — Matinal a L a Mola, des del Marquet. 
passant peí Montcau i els Óbits i descens per Santa Agnés i í ina l i tzant a L a Roca. 
Daniel Renom. Josep Sors i dos amics. Dia 13. Matinal a L a Mola. Jaume Font i Joan 
Galí des del Girbau, peí camí de la Cova de les Animes. 

MONTSENY, MONTSERRAT 
Dia 9. Ascensió matinal al Matagalls. M. Fresno. I . Cabedo i un altre des 

de coll Formic. Dia 12. — Matinal a coll P regón des de Sant Bernat (Montseny). R a 
món Vi l a , Jaume Sors i Josep Sors B . Dia 13. — Travessada Aiguafreda-Sant Llo
ren? Sava l l seguint el curs de la Matagalls-Montserrat. De Sant Lloren? a Castellar 
passaren per Cadafalch i Canyelles. i . Cabedo. E . Cornelias. V. Portell. M. Fresno 
i un amic. Dia 14. Ascensió al T u r ó de THome i Les Agudes (Montseny). amb sor
tida i retornj a Fon t inu . iuu . Joan M. Lloret . R a m ó n V i l a . Jaume i Josep Sois. Dia 
26. — Travessa Castellar, can Font. Terrassa. túnel de coll Cardús , Castellbell, Mo
nistrol. monestir de Montserrat, camí de l 'Agrella. la Bauma i estació del Nord 
(50 K m s . ) , a cár rec de Josep M. Torras, en 6 hores, parades ¡neloses. 

PIRINEU i PRE-PIRINEU 
Dia 31 de ju l io l . — Pal la rs J u s s á : Cabdella. Rivet de Feliá, L a Ribera. Cabana 

de Feliá (1.940). coma Palomera. Pas de Feliá. Per la cresta ascensió al pie de 
Pallassos (2.789), davallanl per la coma de Fuses. Jaume Torrens. Dies 1 i 2 d'agost. 

Baixant el Pie de la Grava vers Lanós (Pirinea francés) 



— Ascensió al pie de Posets: dia 1 a la tarda, añada al refugi d'Estós i pernoctació. 
L'endemá sortida del refugi ( 1 . 8 9 0 ) . Forau. coma i coll de la Paíil ( 3 . 1 0 0 ) , pujada per 
la cresta a l cim ( 3 . 3 7 5 ) . Baixada per la valí d'Eriste. Francesc i Guülem Deu, Joseo 
Fons i altres. Dies 1 i 2 d'agost. — Pallars J . : de la Cambra d'aigües fins a Testany 
Gento ( 2 . 1 7 0 ) , seguint el iraca! de l'antic carrilet de FECSA. i retorn. L'endemá. 
itinerari enlre Espui ¡ el santuari de la Mare de Déu de Fa. Jaume Torrens. Dia 
2 . — Sortida o la valí d'Estós i Batisielles. Ibón de Batisielles, d'Escarpinosa i de 
Ferrante ( 2 . 2 7 0 ) . Roser Antúnez i altres. Dia 3 . — Paliara J . : Cabdella ( 1 . 4 2 2 ) tor
rent de Riquerna. Tarter Rui, coll de Rus, Castell de Ras ( 2 . 7 8 3 ) i Tossál de Rus. 
Davallada peí culi de Rus i maté is itinerari. Jaume Torrens. Dia 3.. — Sortida a'.s 
Raes d'Alba ( 2 .2H I1 ) <lcs del campament de l 'UES. Miriam i Lluía Pons i altres. 
Ascensió al pie de Mulleres ( 3 . 0 1 0 ) des d'Aigualluts. Eróla í Pere Simón. Día 4 . 
Excursió a l llac de Cregüeña ( 2 . 0 5 7 ) . des del campament ( 1 . 4 0 0 ) i passant per la 
plcta. Roser, Lluis i Josep Pon$ i altres. Dia 6 . — Pallars: Presa de Sallent ( 1 . 7 0 0 ) , 
estany Gento, col! de la coma de TEspós, ascensió per la cresta fins el pie de la 
Pala Pedregosa de Llessui ( 2 . 8 8 9 ) . Jaume Torrens. Dia 7. — Ascensió a l pie de 
Perdiguero ' 3 . 2 2 1 ) ; Palanca de Remuñe ( 1 . 6 9 5 ) . Ibonet i Portal de Remuñe. llac de 
Literolo. cim de Perdiguero, tornada a l llac de Literola i baixada per la valí del 
mateix nom. Josep Pons. — Ascensió al cim d'Argilells ( 3 . 0 3 7 ) . Refugi forestal de 
VaUhiverna ( 1 . 9 5 0 ) , ibón de Corones, cim d'Aragüells. Carme Lleixá, Roser Antú-
nez í familia Deu-Guárdia. amb altres. Dies 3 i 9 . — Ascensió al cim deis Gcurgs 
Blancs ( 3 . 1 2 9 ) : Añada i pernoctació al refugi d'Estós. L'endemá sortida del refugi 
( I . 3 9 0 Í . barranc i Uac de Gias. pujada a l cim per la canal que surt a la bretxa 
entre el cim f e l pie d'Oó. A la baixada. la meitat va desfer el camí i Taltra rreitat 
van fer part de la cresta per anar a surtir a l coll de Gias ( 2 . 0 2 1 ) . Josep Pons i altres. 
- Ascensió &; l'Aragüells. Pere Simón. Dia 0 . — Ascensió de larda, des del Pletiu 
de Sotllo, H1 pie de Sotllo ( 3 . 0 7 3 ) . Jaume Sors i Josep Sors. Día I I . — Pallara J . : 
Presa de Sallent ( 1 . 7 0 0 ) , estany Genio, estany Torl , estany Neriolo, estany Aíxernla-
Cilhieso. collada Neríolo-Dellrn. P H I H Dellul. coll, píes de Nrriolo ( 2 . 8 5 7 i 2 . 8 4 3 ) , coll 
de Neriolo, estany Torl , estany Gento 1 presa de SHllenl. Jaume Torrens. Día 13. -— 
Pallars: Presa de Sallent ( 1 . 7 0 0 ) , canal de Pígolo, coll de Monlsenl, píe de Montsent 
fíe Pallars ( 2 . 8 8 1 ) . col!, i davallada per l'Estany Gento. Jaume Torrens. Día 1 5 . — 
Presa de Sallent (1 .7(10), estany Gento, coma de l'Espós. collada de la coma de l 'Es-
nós. nie de Pala Pedregosa de Llessui ( 2 . 8 8 9 ) , Retorn peí maleix itinerari, pero en 
lloc de desfer la cresta, baixant per un petit camí de la vessant del Gento. J . Tor
rens. Dia 16 , Matinal al Pollegó Superior del Pcdraforea ( 2 . 4 9 7 ) . fenl l'ascensió nel 
Verdet i el descens per la tartera. Marcel Germá. Isidre Cabedo. Manel Fresno. Da
niel Renom. Jaume Foní t 3 més. Día 17. — Itinerari ni Pallnrs vers l'estany de 
Montcortés. Brelui. Foramen. Gerrí, Moni-Ros. Pobellá i L a Portel la. Josep Pou i 
J Torrens. Dia 1 3 — Presa de Sallent ( 1 . 7 0 0 ) . estany Gento. eslany Tnrt, refugi 
de La C'olomina. llac Colomina. llac de Mar. llac Saburó de Dalt, coll oesl de Pe
guera, pie dc Peguera ' 2 . 9 8 2 1 i davallada pels estanys de Saburó, Mar, Frescau. Co
lomina. Tort i Gento. Jaume Torrens. havent Tet lotes aqüestes excursions peí Pa
llara acumpanyat peí «lago». Día 19. — Descens peí cami romeu de Núria. a Que
ralbs. Min ia Olive i Jcsep Sors B . Dies 2 2 . 2 3 i 2 4 . — Sortida a ln valí.'del' Tena Hmb 
ascensió al R alai tu». Día 22 — Anada a Sallent de Gallego, i presa de la Sarta 
' 1 .438 ! . pujada a Percibassumcüt de Respumoso. acampada o sota el refugi llíure 
actual. Van passar peí nou refugi en construcció. peró actualment les obres están 
pararles. LVndeniá cap al llar d'Arricl Baio i Alio. Ibón de Gorc Helada, ahric André 
Wir-haud i ascensió per la Gran Diagonal fins a la bretxa deis Isurds i H I cim de 
Halaitus (9.161) La baixada os vu fer peí mateix itinerari í després de desmuntar 
les téndés Ségüirwn fins ¡i Sallen! Josep Pons i Jaume Sors. — Ascensió a Coma-
perirosa (2,9461 Pete i Krohi Simón i M. Carme Lleixá. 

ALTRES EXCURSIONS 

Excursió per PAlta Garrolxa: d« Sadcrnea i des de l'Horl d'en Rnc« peí pont 
d'en Valentí seguint el curs del riu Llierca passant peí Cumarell, el Citró, el Prat 
i Termita de Sant Aniel, arribant fins el Salt del Brull . i retorn. Marcel Germá, 
Manel Fresno i 5 més. Dia 4 . — Ascensió al cim de Mala M.oustrovka (Alps Juliansh 
des del) coll de Vralnic. Jordi, Joan I Baidomer Parera. Dies 0 i 7. — Ascensió a l 
Triglaw (cim més alt de Iugoslávia). des de la valí de Vrata (Alps .lulians). Joan. 
Jordi i Baidomer Parera, Dia 1 3 . — Excursió peí pare natural de PIUvlzc Jozera 
(Iugoslávia). fenl un recorregut pels llacs superiors i inferiora. Teresa M. Datzira. 
Jordi. Joan i Rnldomcr Parera. Dia 17 . — Excursió al Alto Campóo (Patencia): E l 
Henar ( 1 . 4 7 6 ) . Brañavieja, collada de la Fuente del Chivo i mirador del pie de 



Nacionalni Park Plitvice (Iugoslávia) 

Trea Mares (2.175), a cárrec d'Anna M. Pallejá i Josep M. Torras. Dia 19. — In-
verness, Lochend, Loch Ness i retorn a Inverness (Escocia). Sebastiá Soley i Jordi 
Rovira. Dia 21. — Ascensió al Ben Nevis (4.406 ft.). cim més alt de Gran Bretanya. 
Clima sub-ártic amb vents fins a 65 milles per hora. Jordi Rovira. Sebastiá Soley 
i Daniel Piatzollo ( R F A ) . 

PEL CAMÍ DE SANTIAGO 
Aquesta és la ruta que van fer a peu els companys Gongal López i Josep Fer

rer, dia a dia, peí camí de pelegrinatge a Santiago de Compostela, des de Navarra: 
Dia 16 de juny. — Port dTbañeta. 17. — Roncesvalles, Zubiri. 18. — Zubiri-Pam-

plona. 19. — Pamplona-Puente la Reina. 20. — Puente la Reina-Estella. 21. — Estella-
Torres del Río. 22. — Torres del Río-Logroño. 23. — Logroño-Nájera. 24. — Nájera-
Santo Domingo de la Calzada. 25. — Santo Domingo-Belogrado. 26. — Belogrado-San 
Juan de Ortega. 27. — San Juan-Burgos. 28. — Burgos-Hornillos del Camino. 29. — 
Hornillos-Castrogeríz. 30. — Castrogeríz-Fromista. Dia 1 de juliol. — Fromista-Car-
rion de los Condes. 2. — Carrion-Terradillo de los Templarios. 3. — Terradillo-Burgo 
Ranero. 4. — Burgo Ranero-Mansilla de las Muías. 5. — Mansilla-Valverde del Ca
mino. 6. — Valverde-Hospital de Orbigo. 7. — Hospital-Astorga. 8. — Astorga-Ra-
banal del Camino. 9. — Rabanal-Molina Seca. 10. — Molina-Ponferrada. 11. — Pon-
ferrada-Trabadelo. 12. — Trabadelo-Cebreiro. 13. — Cebreiro-Triacastela. 14. — Tria-
castela-Sárria. 15. — Sárria-Porto Marín. 16. — Porto Marín-Melide. 17. — Melide-
Palas do Rei. 18. — Palas do Rei-Arzúa. 19. — Arzúa-Santiago de Compostela. 

En propers números els autors ens en faran un article més delallat que tots 
esperem amb interés. 

BICICLETA DE MUNTANYA 

Dies 8 i 9. — Ribes de Fresser, Par-
dines, collada Verda, Roques Blan-
ques, Abella, Villalonga de Ter, Set-
cases, refugi d'Ull de Ter, coll de la 
Marrana, coll de Tirapits, coll de la 
Vaca, coll de Caranga, coll de Nou 
Creus, Núria, Font Alba, pía deis 
Evangelis, collada de Font Alba, Que
ralbs, Ribes de Freser. Per Joaquim 
Castany. 



MARXES ¡ SIMILARS 

Dia 3. — Cursa de «La Panonunique», a Millars, Catalunya Nord (16 Kms,) : 
van participar-hi Anna M. Pallejá i Josep M . Torras. Día S , — X Obreros» a Tona 
(4 Kms.) : hi va córrer J . M. Torras. Dia 13. — I X Caminada Popular a Mota (15 
Kms.) : A J M . Pallejá i J . M . Torras. Día 15. — I Cursa de Muntanya, a l Vallespir: 
Cortsaví, Leca, Riuferrcr, relugi del Faig, cim del Treb-evenls (2.763), puig deis 
Pastora, Cortal Triador. la Tallada í Cortsaví (35 Kms. i 2.300 m. de desnivell). 
Van participar-hi Anna M. Pallejá i Josep M. Torras. 

Del 20 de juliol al 3 dc setembre. — Escalados pcl Pare Nacional de Yosemite 
i per Smlth Rochs (EE .DIJ .L Els dies 3 a 6 d'agost, ascensió per escaLada a l Capitán 
(paret de 1,000 metros). Francesc Roig, Xavier Tardera, Jordi Rubio. Isidre Esca-
rihuela i Caries Vinyal. Dia 10. — Escalades a TEscola d'Escalada del Maresme. 
Total: 5 vies de 6b+ máxim. Jordi Rovira i «Charles» Ferrer. 

Dia 3. — Tertulia fotográfica. Dia 10. — Diada de Sant Lloreng. Van assístir 
ais artes a l monestir dalt L a Mola: I . Cabedo, A. M. Pallejá, J . M, Torras i altres 
socis i amics. 
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