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A LA VOSTRA CONSIDERACIÓ 

Amics consocis: 

Quan aquest butileti arribi a les vostres mans lará ja 9 meses que ens manca el 
tUport del Company Pépet, el qual, amb molta iUusíó. coneixements i un infatigable 
esperil de servei. el lírava endavant mes rera mes, any rera any, Tot un exemple 
de dedicado i pcrseveranga. 

Els que a partir del seu traspás, amb bona voluntal peró molt poca experiencia. 
he:n intentat assumir —interinament—, la tasca de continuar aquesta labor, de 
mica en mica ens adonem de la complexitat que representa el poder «fer» el butileti 
del Centre. Heus ací, dones, una nova mostra per a poder valorar i calibrar l'abséncia 
de l'amic Josep Coll. 

Si bé la feina que realltiem -potser amb més errades que encerts—, els que 
formem aquesl petit i improvitzat Consell de Redacció, fins ara hem procura! i en 
certa manera, «conseguí! que el butileti arrib! punlualment, com de costum. al 
socl, aixó. en bona par! ha estat grácies a passar-hi angúnies, presses. nervis 
i retarda. 

No és difícil trobar els motius que condicionen una manera de treballar que 
ni és correcta ni ens agrada. Les demores ocasionades per la manca d'originals i en 
conseqüéncia, haver d'esperar aquell escrit demanHt per favor i redactat a corre-
cuita i les presses per tal de poder coordinar i fer una compaginado adient —foto
grafíes ¡ncloses—, en són els més importants. 

Aquesta és la situació. Aíxí és com rutila, ciar i ne ! ! potser, no tinguem dret 
a queixar-nos. Possiblement, d'altres publieaelons encara s'enfronten amb una pro
blemática molt mes greu. Malgrat tot, peró. pensem que aquesta petita cursa contra 
rellotge de cada mes esdevindria forga més serena si es pogués disposar amb la 
suficient anteBació d'un remanent abundes d'escrits, Aixó. sens dubte. permetria 
planificar cada exemplar amb calma i amb material adient, Estem convenguts que 
entre els consocis hi ha nombre i qualltat més que suficient per a poder generar 
una múltiple diversitat d'escrits. articles o resenyes referides a qualsevol de les 
seves activitats excursionistes que ens podrícn fer arribar tan sois proposant-s'hu. 
I mireu si n'és d'ámplia la temática que abasta Fexcursionisme... Des dc l'ecologia 
fins a l'escalada. passant per l'arqueologia. historia, biología, etnografía, espeleología, 
geografía, alpinisme, etc. 

Hem intentat. dones, trametre una sincera demanda d'ajut que us posem a la 
vostra consideració. Tot i que som una entítat relativament petita, de moment 
tenim La sort de poder comptar amb un respectable nombre de socis. Per aixó ens 
atrevim a soldicitar un minim suport per a, entre tots, tirar endavant aquest petit 
opuscle mensual que edita el Centre. Un butileti, no cal oblidar-ho, que el proper 
mes de marg acomplirá, si Déu ho vo! el X X V aníversari de la seva aparició. 
Temps era temps. 

Us animeu a coUaborar-hi? Grácies per endavant. 

Consell de Redacció 
Teresa M. ' Datsira. Josep Sors 1 Jaume Torrens 



PEL CAMÍ DE SANTIAGO 
Gongal López i Josep >M. Ferrer anaren a peu a Santiago de Compostela des 

de Navarra, seguint la Ruta Jacobea, també dita Camí de Santiago o Camí Francés, 
fent aproximadament 1.000 Kms. en el seu recorregut, des del 17 de juny al 19 de 
juliol d'enguany. 

—'Com s'us va ocórrer la idea de fer aquest itinerari? 
(Respon el Gongal). — Feia molts anys que en tenia ganes, ja que el Camí de 

Santiago és un fenomen molt particular. És un camí antiquíssim que té molta 
importancia i que potser nosaltres no li'n donem prou. Peró com que per dur-io 
a terme es necessita temps, sempre havia pensat que el faria quan tingués la jubi-
lació, com així ha sigut. 

(Respon el Josep M.). — A mi el Gongal me'n va parlar i em va entusiasmar 
tant la idea que vaig decidir fer-lo. 

—Quan temps vau necessitar per preparar-ho? 
— E l just per mentalitzar-nos i conjuntar-nos ja que serien molts quilómetres 

i molts dies d'anar sempre junts. Vam fer, dones, diverses caminades amb una 
cárrega aproximada a la que portariem per comprovar si podiem resistir-ho i sobretot 
si ens aveniem de carácter. 

—On vau comengar i per qué? 
—Hi ha quatre rutes europees que porten a Santiago, les més conegudes són 

la de París i la de Roma. Nosaltres vam triar la més important, el Camí Francés, 
que passa per Roncesvalles, per dalt el port d'Ibañeta, i que és per on vam comengar. 

—Qué és el carnet del pelegrí? 
— L a Credencial del Pelegrí serveix per teñir constancia de pas, per poder 

acreditar que l'has fet. I per teñir accés a les distintes dependéncies o refugis 
de la majoria de comunitats cristianes. Normalment es firma en els pobles del 
final de les etapes que marca el Códex Calixtinus, pero nosaltres ho féiem per 
etapa natural, o sigui allá on ens quedávem a dormir. E l Códex Calixtinus és fet 
per un frare francés anomenat Picaud, de la primera meitat del segle X I I , que 
va fer el Camí anant i tornant. És un volum on es recullen totes les histories que fan 
referencia a l'apóstol i hi ha indicacions practiques pels pelegrins. La majoria de la 
informació la vam treure d'aquest llibre i del d'Herrera, un periodista que la va 
fer peró sense motxilla i amb un cotxe al costat fent-li seguiment. E l l havia de fer 
una crónica diaria per radio Valladolid. 

E l port d'Ibañeta, punt de sortida 



Pels párams de León 

—On anáveu a dormir i on menjáveu? Com us acollien? 
—Normalment dormiem en els refugis de parróquies o cofraries i també en algún 

ajuntament. Quant al menjar, normalment ens el féiem i menjávem peí camí, pero 
també alguna vegada vam anar-hi a la fonda. L'acolliment en algún lloc va ser molt 
bo, en algún bo, en molts poc bons i en algún infernal. 

—Qué portáveu a sobre? 
—Unes grans motxilles de 12 a 15 Kgs. ( i més quan comprávem per dos dies). 

on hi portávem el més necessari: roba d'abric, recanvi de calgat i sobretot sac de 
dormir i farmaciola. 

—Els pelegrins, van vestits d'alguna manera especial? 
—Si va haver-hi una época que si, ara no. Nosaltres anávem com qualsevol 

excursionista. De totes maneres, un salesiá holandés que va venir amb nosaltres 
molts quilómetres, duia bastó llarg (el «bordón» per defensar-se i per recolzar-se 
en passos difícils); una carmanyola (en substitució de la carbasseta tradicional); 
dues «vieyres» o petxines a la motxilla i una de grossa penjada al coll; un cabasset 
on duia els queviures del dia; un^lbarret de sol i , igual que tots els holandesos que 
vam trobar. un distíntiy que era un adhesiu amb el dibuix d'un pelegrí. 

—Així que no anáveu sois? 
—Sortírem nosaltres dos sois, pero peí camí se'ns van afegir un noi de Canáries, 

un matrimoni jove de Burgos, váris holandesos i belgues, i altres. 
—Váreu teñir problemes de peus o de pluja, per exemple? 
—Tinguérem lleugeres molésties ais peus que no ens privaven de res. De totes 

maneres ens els refrescávem sovint i ens canviávem els mitjons un o dos cops al dia. 
Quant a la pluja, com que nosaltres sortíem d'hora al mati, a la tarda, que era 
quan solia ploure, ja estávem recollits. De totes maneres algún dia ens va arreplegar 
i fins i tot va pedregar. 

—Qué cal, per fer el Camí de Santiago? 
—Una mica d'entrenament. Peró l'essencial no és aixó, sinó saber fer camí, 

no arribar mai ais límits. Per aixó el que més es necessita és temps. En un altre 
aspecte: no et pots estar queixant contínuament de les petites coses que poden 
sortir, sinó que cal estar mentalitzat del que vas a fer i teñir fusta de patidor 
pels imprevistos. I també: si vas acompanyat, hi ha dies que el clima o el cansament 
produeixen estats de tensió amb els que vas, cosa que s'ha de saber corregir de 
seguida. 



—Quin sistema féieu servir cada jornada? 
— A l principi vam fer mati i tarda, peró acabávem cada dia més cansats, arre-

plegávem teta la solellada i arribávem tard ais llocs. Després vam decidir fer la 
jornada diem-ne intensiva. A l comengar el dia féiem dues hores i mitja, en les que 
quasi arribávem ais 5 Kms./hora. Després ens parávem tres quarts o una hora per 
esmorzar i descansar. Cada hora de camí féiem una paradeta per beure aigua i la 
majoria de vegades per refrescar els peus. Cada dia ens programávem l'endemá. 

—Creieu que l'experiéncia ha sigut positiva per a vosaltres? 
— I tant! Positiva del tot i per tot. Tant per les persones que vam conéixer, 

eom per les terres seguides, així com també per a un mateix. Aixó és una escola. 
La prova és el cas d'aquell vailet canari: havia acabat la mili i havia marxat de 
casa seva per problemes generacionals. Quan va comengar a venir amb nosaltres 
no enraonava mai: tu havies de dir cent paraules per treure'n una a ell. Nosaltres 
l'animávem, l i féiem reflexions. A l cap d'un temps el vam comengar a veure content 
i alegre i fins i tot va acabar telefonant a la seva familia. Cal dir que aquest noi 
tenia una fe molt profunda. 

— A l pelegrí d'avui dia, quina motivació l'empeny? 
—Diverses: la fe; per redimir-se; per estudi (vam conéixer váries persones" que 

el feien per recollir dades per a treballs i llibres sobre diversos aspectes del Camí), 
i també hi ha oui la fa simplement per esport. 

—Es Dot considerar una terápia física o psíquica? 
—Si i no. Aquell noi canari tenia problemes i els va superar... 
—Quina etapa de les fetes recordeu amb més complaenga? 
—Sant Joan d'Ortega, per la coneixenga del seu rector cuidant. És un home 

molt ferm que té cura de tots els pelegrins que passen per allá. Diries que és un 
pagerol i en canvi té una biblioteca i un niveli cultural que no vegis. Recordem 
amb simpatia aquella sopa d'all tan bona a la que ens convidava especialment. 

—Recordeu algú que vingués de molt lluny o en cavalleria? 
—Per lluny, l'holandés que anava amb nosaltres: vingué a peu des d'Amsterdam. 

Una familia belga anava amb un burro molt «apedagat» ja, pobre, que traginava 
la tenda i els estris de cuina. Ells portaven el fill petit i la motxilla a sobre. 

—Teniu alguna anécdota humana per explicar? 
—Moltes. Peró un deis records més emotius és de quan el salesiá holandés 

amb el que haviem caminat tants dies junts, al separar-se de nosaltres digué: «El 
haberos encontrado a vosotros ha sido un tesoro para mí». 

Mil quilómetres a peu en trenta-un dies fets per dos joves de 67 i 71 anys. Una 
experiéncia intensa que no oblidaran mai i que nosaltres celebrem amb ells. 

Teresa María 
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Parada per diñar i descansar passat els Altos de Erro ja de davallada vers Zubiri 



LA MARXA DE REGULARITAT 
UNA JORNADA A CAVALL ENTRE LA FESTA POPULAR I L'EXCURSIONISME 

Una vegada més, el C E . de Castellar ha celebrat la Diada que, un cop a l'any, 
dedica exclusivament ais infants. L a X X I X edició, que va teñir lloc el passat 1 d'oc
tubre, finirá el proper dia 19 de novembre amb el lliurament deis premis ais equips 
que varen demostrar millor adaptado del seu ritme de pas al terrenys per on va 
discórrer l'itinerari col-lectiu. Finit aquest acte, la Marxa Infantil del 1989 passará, 
com totes les seves predecessores, a T amplia carpeta de la historia. 

Potser arribará un dia, si algú s'atreveix a fer un petit recull de l'evolució 
de les Marxes de regularitat a la nostra vila, que examinant les dades de la prova 
d'enguany, es topará, reflexada damunt d'un paper, amb la considerable xifra de 
483 petits marxadors. Fins el moment, el récord absolut de partlcipants assolit mai 
a Castellar en una prova d'aquest tipus i que va desbordar totes les previsions, 
provocant un petit colapse a la mateixa organització. 

Probablement, també quedará per a la nostra petita historia com a entitat, 
el nom deis primers classificats: David Garcia i Xavi Estebanell. I , tanmateix, l'inédit 
recorregut efectuat, i , fins i tot, l'emotiu minut de silenci que varen fer els orga-
nitzadors i companys que integraven els controls, en memoria i homenatge a l'amic 
Josep Coll. 

Tot aixó, és en síntesis, el que, possiblement, en el dia de demá, es pugui dir 
de la jornada que acabem de viure. Empero, sembla adient, a hores d'ara, en que 
tots tenim fresca la memoria, fer una petita análisi per a intentar treure conclusions 
i esbrinar els resultáis aconseguits. 

Obviament, per a uns, amb una bona dosi de benevolencia i potser poc exigents, 
de la Marxa n'hauran tret una impressió més o menys positiva. 

D'altres, amb més desenvolupat rigor crític, no els haurá estat pas difícil, —des 
d'una cómoda posició—, trobar-hi detectes i errades. 

Caldrá dones, potser, per a donar raó a uns i no defraudar ais altres, no apun-
tar-se ni a les postures excessivament triomfalistes, ni fer costat ni donar alé a un 
derrotisme sense límit que no aporta cap possible redregament. 

Arribáis a aquest punt, és evident que torna a plantejar-se el mateix dilema 
de sempre: Marxa popular, massificada, sinónim de poc aprofundiment, o, Marxa 
restringida, rigorosa i técnica, ¿per a iniciar o desenvolupar coneixements gairebé 
elitistes? 

Potser seria necessari i convenient, cara al futur, fer, tots plegats, una rígida 
i imparcial auto-crítica a l'entorn de la Marxa. Cal considerar si és válid renunciar 
a assolir un determinat grau didáctic en benefici d'una més nombrosa concurrencia, 
o, si en el fons, ens acomoda desenvolupar, per manca d'empenta, actes i excursions 
sense més propósit que el d'intentar omplir un temps Uiure. 

Pensó, sense anar més lluny, que tenim davant un repte de coherencia. Acceptar 
que tot ha anat molt bé i fins l'any que ve, pot ésser una sortida fácil. Esbrinar, 
si més no, si la ruta escollida fins ara, és, realment, la que cal seguir, o si, potser, 
será precís rectificar-la, ja és forga més difícil. 

Jaume Torrens 

Participants a la Marxa al passar per Castellar Vell 
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PROGRAMA MENSUAL P ACTES i c v r i I P C l O M Q t A L / U n o l U N o 
NOVEMBRE A C T I V r r A T MÉS INFORMACIÓ 

A L ' A P A R T A T 1)1 
9 atilinte K t* li n ió- Le r 1 u lia Grup Fotografíe 
5, diumenge Malina) al Montr.au (.'nip Infantil 

12. diumenge Ascensió al Carlit (irup de Muntanya 
18. dissable Sopar Notician del Centre 
19, diumenge Krpartlmrnl dr premis Marxa Grup Infantil 
26. diumenge Excursió a Sau Grup Infantil 
Z6, diamenge Sortida d'rntrenamenl Grup d'Esquí 
Z6, diumenge •Escalades a USA*. Diaposillvr» Cicle de Projeccions 

Tenim noticia de 
Día 1 — Marxa Infantil rir Rcgularitat de Sant Oigal del Valles 
Di» 2 — Trobfldo del GRUP CAVALL BERNAT. 
Dies 4 I 5 — X V I Campament Catato de Muntanya al Mont de la Calderera. 

(Serrolada del Móntela), org. peí C E . Ulldecona. 
Dia 5 — I Marxa Excursionista «Camina dr les Gullleries» dc St. Hüari Sacalm. 
Dia 12 — 53a. Marxa Kxcta. de Kegutoriut de Catalunya, organitzada peí Cen

tre Excta. de Llcida. 
— Trobada en memórto del» exenraionistes morís, organitzada peí Foment 

Excta. de Barcelona. 
Dto 19 — X Marxa Kupit-Taradell. organitzada peí CX. Taradel). 
Día 26 — Dto del Cami de Muntanya. del C E . Terrassa. 

GRUP D'ESQUI 
Din 26 — Sortida d'entri'iiament de pre-temporada d'esqui. Els interessats en 

prendre-hi part que passln peí local social el dlvcndres dia 24, a les 10 del vespre. 
CURSET D'ESQUI TEMPORADA 89-90 

Aqüestes últimos selmanes, la gent del grup d'esqui han estat treballant en la 
preparar ió del curset d'esqui per a la propera temporada. Aquest curset es desen-
volupará a l'estació de I*uyvalador. situada a prop de Monl-Louis (Sud de Frungu). 

Les classes serán de 3 hores al día. impartidos per monitor» de l'Escola Espu-
nyola d'Esqui. Durant la dasse es ündrá preferencia de pas en eis remuntadont 
mecánics. 

El curset es fará els dlssabtes dies 27 de gener. 3. 10 1 17 de lebrer. 
L'edat mínima seró de 8 nnya. 
En el moment dc fer Les Inscrlpcions, els divendres 17 i 25 de nuvembre de 10 

a II del vespre en el nostre local, es donará el número de compte on s'haurá d'nriur 
a fer el pagamente Els menor.* dc 12 anys cal que vinguln el mateix divendres 17, 
peró a les 9.30 h. acompunyata deis pares a fi de parlar entre tots de lo numera 
d'organitzar el temps un cop acubados les classes. 

El comprobant de pagament s'haurá de portar com a molt tard el divendres 
dia 12 de gener, en cas contrarl es considerará que es renuncia a la plaga, i que 
aquesta pot ésser ocupada per una altre persona. 

E l preu per sortida, incloent viatge. forfait i 3 h. de ctosse. és de: 
3.700 ptes. pe** socis x 4 sortides = 14.800. 
4.100 ptes. pels no-soci* x 4 sortides = 16.400. 
Es descomptará l'lmport de 4.400 ptes. sí es presemdcix de les classes amb 

monitor. 
NOTES IMPORTANTS 

— Ja que Tesqui és una activitat que comporta un curt risc d'accidents és molt 
recomanable disoosar iTalgun tipus d'asseguranga. 

— Els organizadora es reserven el dret d'apartar del curset ais qui peí MU 
mal comportament a les pistes o durant el viatge. dificultan el normal de-
senvolupament de) mateix. 

— Per altres moda Ututo d'esqui tsnowboard, monoosqui. etc.) consultar en el 
moment de fer la inscripció. 

http://Montr.au


BIBLIOTECA 
Aqueste són els litote d'alguns deis llibres que están a la disposició deis socis 

que els interessi llegir-los: 
— L E S CORD1LLÉRES DU PÉROU. Ph. Beaud. 
— MUNTANYA AMB ESQUIS. E.C.A.M. 
— E L ENTRENAMIENTO E N LOS DEPORTES DE MONTAÑA. Radlinger. 

Iser, Zitterman. 
— AVENTURES E X T R E M E S . Ton! Hiebeler. 
— CASS1N - ÉRASE UNA VEZ E L S E X T O GRADO. Georges Livanos. 
— ESQUÍ NORDICO. Manfred Vorderwülbecke. 

GRUP DE MUNTANYA 
Dia 12 de novembre. EXCURSIÓ A L ' A L T A CERDANYA. Ascensió a la Pica 

del Carlil (2.921 metres). 
Itinerari: Estany de La Bullosa (2.017 m.) Estany del Víver — Estany Negre — 

Estany de la Comossa — Estany Llong — Estany Llat (2.180 m.) — Desert del Car-
lit — Coma o Clot deis Forats — Coll Colomer (2.605 m.) — Cresta S E . — Pica 
del Carlit. Davallada: vers Coll Colomer — Estany Sobirá — Estany Trcbens — 
Estany del Castellar — Estany de les Dugues i Estany del Vlver, fins a La Bullosa. 
Desnivel! 900 metres. Hores de cami: 6 :• uves), aproximadamente Desplaga-
ment: amb cotxes particular». Places limitades. Cal inscriure's amb Hntel-lacíó. Data 
limite 7 de novembre. Vocal: Jaume Torrens, Teléfon 714 53 42. Nota: Si el nombre 
d'inscripcions ho requereix es procurará fer un autocar. 

CICLE DE PROJECCIONS 
Dia 19 — X X J X MARXA INFANTIL DE R E G U L A R I T A T DE C A S T E L L A R , 

Diapositives i lliurament de premis. 
Lloc: Auditori Municipal. Hora: 2/4 de 7 de la tarda. 

Día 26 — E S C A L A DES A U.S.A, - 89. 
(Ascensión» a! Gran Capitán, Wheal Thin, Smith Rochs, . . . ) . 
Diapositives per Xavier Tordera del C E . Castellar. 

GRUP INFANTIL 
Día 5 — Excursió matinal. Volta al Montcau. 
Sortida a les 8 del malí en cotxes parliculars. 
Vocal: Ramón Vila. Teléfon 714 57 77. 
Dia. 19 — Entrega de premis de la X X I X Marxa Infantil de Regularítat. Es 

passaran les diapositives tírades en el transcurs de la mateixa. També es fará entrega 
de) Premi a la Constancia «Enric Cornelias* ais membres del grup infantil que amb 
més assidui'tat participaren el curs passat a les excursions infanlite. 

Lloc: Auditor! Municipal, Hora: 2/4 de 7 de la tarda. 
Día 26 — Excursió de tot el dia per la zona de Sau i Tavertet. 
Pe) desplagament, es fará un autocar si el dimarte día 21 s'han apuntat el 

suficinet nombre de persones. 
Sortida a les 7 del mati. 
Vocal: Baidomer Parera. Teléfon 714 57 35. 

Quim 

NOTICIAR! DEL CENTRE 
CURSET DE NATURA 

En el nostre local social comengá el día 19 d'octubre el curset de natura «Inicia-
ció a la botánica», que consta de 4 classes teóriques i 2 de practiques impartidos pe) 
professor senyor Ramón Pérez. 

SOPAR DE GERMANOR 
El proper dtesabtc dia 18, tinrirá lloc al Mas Pinetó l'acostumal Sopar de Gor-

monor. commemoratiu del X X X V I aniversari de la lundació de l 'Entita! 
E l menú será el següenl: Amanida catalana - Graellada de carn amb acompa-

nyament de patates i alberginies - Postres - Pa i vi - Cafe i licors. El preu será 



de 2.100 ptes Per apuntar-vos podeu adregar-vos a Baidomer Parera. TeL 714 57 35. 
En e l transcurs del sopar serán lliurades les plaques ais companys que hagin 

acomplert els 25 anys de soci del C.E.C. 
NOTES DIVERSES 

— Recordem que en el nostre local social guardem encara diferente peces de 
de vestir i diversos objectes que algunes persones oblldaren el dia de la 
Marxa Infantil i que podne venir a recolllr si acrediten que és seu. 

— Uns soci» han deixat a la nostra entltat unes motxilles d'aquelles per poder 
portar ais infante petits a l'espatlla quan es va d'excundó. Ho fem saber per 
si algú les vol usar mentre les necessiti. 

El caminar del Centre 
ACTIVITATS DEL PASSAT MES DE SETEMBRE 

ENTORNS DE CASTELLAR 
Dia 3. — Volta per Sant l.lorrng: Cava!! Bernnt, canal del PI AJegu! camí deis 

Monjos. cami dc la Soleia, canal de Santa Agnés, cova del Drac, Mal Pas de can 
Pobla. Bolet de can Pobla. can Pobla 1 Cavall Bernat. Joan Sabater, Antoni González. 
Pere Sola. Montse Sabater t Oriol Sabater. 

Dia 7. — MaÜnal a la Cort Fouca (Serra dc l'Obac). Josep Román. Felip Valls. 
Josep Sors. Josep Manel López i 6 mes. 

MONTSERRAT 
Día 14. — Excursió matinal de visita a Ies Covea del Salnitre. de Collbatú. 

Felip Valls junt amb catorze més entre socis. amics i infantils. 

PIRINEU 

Dia 10. — Ascensió al Turbon (2.492 m.) en solitari. Tomas Mañosa. Dia 11. — 
Pallars Sobirá. Matinal d'Altti Muntanya. Pie de Ratera. Sant Maurlci (1.900 tn.>, 
estany de Ratero, estany de ln Munyidera. port de Ratera d'Espot. pie de Ratera 
(2.958 m.). Davallada peí mateix itinerari. I>egut a la nevadetn caiguda el día abans. 
l'itinerarí d'ascensió es va fer per damunt de la neu. Assistente: Joan M. Lloret. 
Jaume Torrens l el «lago». Día 12. — Matinal d'Alta Muntanya. Els Encántate. 
Sant Maurici (1.900 m.). refugi Ernest Mallafré, Vállela Seca, coll deb Encántate, 
pie del Gran Encantat o Punta Sud (2.747 m.>. Revisió de l'estat de conservarlo 
de la placa-rccordatori insultada per la SEAC el juliol de 1976. Davallada peí mateix 
itinerari (via normal). Assislents: Jaume Torrens i Joan M. Lloret. Dia 24. — Excur
sió del MiHeaari Refugi d'Ull dc Ter. coll de la Marrana. Des d'injui es feren dos 
grups. Un pujá el Bastimente (2.874 m.), el pie dc Freser (2.723 m.) i arribá al 
pie de Tintero (2.860 m.) on es trobaren amb Taltr* grup que hi puja peí cami 
de Núria. Després tothom es para al monestir de Rlpoll on el gula que ens havia 
dc fer una explicació no va romparcixer. havent de fer la visita al monestir cadascú 
peí seu compte. J . Sors. M. Olivé. M. Sabater. M. Alfara. B Parera. W. Aylward. 
F . Romagosa. J . Pons. R. Antúnez, P. Simón, M. C. Ueixá, E . Simón. J . Sabater. 
A Dalmgu. O. Sabater. T . M. Dnteira. A. Go»-.ilez. M. R. Pujal, S. Vilar. F. Jimé
nez. F. Prats. E. llarza. O. Prals, E. Vuar, R. Vilar, A, M. López. Oles 9 i 10 d'agost 
— Valí d'Eriste. refugi Angel Orus, torren! i gorges de Ltardaneta. canal Fonda, 
espatlla de Pósete i Pósete (2.375 m.) (Pirineu Central). Joan Montse i Oriol Sabater 
(per aquest últim, de 8 anys. el seu primer 3.000), 1 Josep Modol. 

MARXES i SIMILARS 

Dia 2. — I I I Cursa Banyuls-Torre Madalor-Banyub (20 Kms. amb 700 tn. de 
desnivel!), a Banyuls de la Marenda. comarca del Vallespir: Van partirlpar-hi Anna 
M Pallejá i Josep M. Torras Din 10. — I I I Subida al Desfiladero de la Hermída 
De Panes (Astúries) a Potes (Cantabria): 28.5 Kms. seguint aigües «munt el riu 
Deva. J . M. Torras. Dia 16, — I I 100 Kms. en pista «Clutat d'Igualada»: Hi v» 



córrer Josep M. Torras, en un temps de 13 hores i 4fl min. Van haver de fer 250 
voltes a In pista de 400 metres Dies 16 i 17. — X Travessa Matagall-Montserrat. 
Del Centre t'acabaren: els socis M Fresno. J . Salvador, J . Parera, J . Parera. M. Paül, 
J , Un-..-. R. Puig. D. Sagrera i M Sabater. Alguns socis feren el seguiment i recol-
zament deis participante. Dia 23 — I Crons de l 'AinrtlU de MeroU (10 Kms ) . amb 
molfu de la Festa Major. Va participar-hi J . M. Torras. Dia 21. — V I Honda dr 
MaUdrpcra. Hi participaren: R Vila. M. Mañosa, T. Mañosa. J . M. Lloret. E . Zorri
lla. J . M. Torras. A M. Pallejá. D. Renom, Fresno. 1. Cabedo. J . Muntada, M. Mun
tada. M. Muntada B . S. Soley. J . Rovira. J . Torrens i altres. Dia 30. — I Open dr 
Veterana a IVstadl Olimpir dr Monjiuc i Barcelona). Josep M. Torras va prendre part 
ii la curs» de 5.0IIO metres llisos. 

Dia 7. Reunió-tertulia d'afeccíonats a la fotografía. Día 10. — Inauguració. 
«n presencia del senyor Alcalde Albert Antoncll. de PExposieió «Descobrim la u.UurU. 
I.e* reates I wnyals deLs animáis». Els alumnos de diverses classes d'EGB deis 
i'cMegis E l Casal i La Immaculada. acompanyats pels seus professors. visitaren 
IVxposició en di feren ts dies de Ies setmanes següents, al ser d'interés per l'assig-
nalura dc Natural». Lliurament de premis del Trofeu Joan Riera, Exposirió de les 
fotografíes partlcipants. Día 17. - Malina! Preparaüus Marxa Infantil: Can Deu, 
can Ribatallada. can Messeguer. can TorrellH. Castellar Vell, ca n'Oliver. Castellar. 
Sortida per completar els darrers detalla de t'itinerari i de revistó dc dades per 
confeccionar l'opuscle de la Marxa. Ramón Vila. Joan M. Lloret. Jaume Torrens 
I el tlago». 

ALTRES ACTIVITATS 

ART I MUSICA 

Sant Pere d'UHastre. 9 Teléfon 714 35 71 
PIANOS. ORG DES 

I TOTA CLASSE D1NSTRUMENTS 
F A C I L I T A T S DE PAGAMENT 

VENID I HO VED RED 

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

Avda. deis Fruiters. 1 
CASTELLAR DEL VALLES 

R . A . f l . S . A 

Poligon Industrial 
Pía de la Braguero 
Carrer Barcelona s/n. 
Teléton 714 6611 

InstaHacions I submin is t res 
gas propá 

CASTELLAR DEL VALLES 

C o n c e s s i o n a r i Of ic ia l 
de Butano, S . A . 

TALLER VIL 
Retía " c l o n a i acondiciomment do tota claaaa da VCHIC lES . • fonda da eobedaa 

Servei i venda 

Passeig. 72 - Tel 714 51 91 - CASTELLAR DEL VALLES 



Ata ta pot aconaagje ta rerraocra 
i r tm noOW, 'K'Jf. (Tesqui st . 10*3 0 
a c . f l i •••• i, t,.nt.i il j ; o I -a 

E s moa Mr>nl. 0 
NomW M> (lo dvmanar L I presiec 

si SMVP PIOS1« Po'sona! de la C s xa 
do Sahu'Jull - an 43 horas lindra la 
rMpovIa. Podra oblenir entre 50.000 i 

1500.000 da p * i u m . o-car a que & 
W - Í Í ou*«»«a<* < - « ^ans . la C * x a 
* Satuxk* oaiuoari conCMUr-W. 

P o c a OSQ.V 0 BOU puisiec antre 1 
14 any», o (louunur un tarmnt 
aupeiinr sí na nocawan 

S« v e aabar rr*» «nbic el Servei 
3réetec Personal, wngul u cualsevol 

da te* ^«•hro d a t o C a m O a SatodM 
L l (yedarem rapo* •t'onwaaO i 

¡iV,̂ '"-'- - ' 
P»( ju* la o t « « ( i vagada que 

impui una 4 luao « too raaaia? 

Próstec Personal. 
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