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TRAVESSIA NÚRIA-TOES 

Feia molt d e- tcrnp!; que ten iil p~ns.ada aq uesta tr nvessia. perO. pe r a lgu •l motiv 
o altr~ scrnpre s'havia anat quedant posposada. Per aixt), quan en J osep la p roposa 
pels di~s 6 i 7 de desembre. ritpido.ment m'hi vaig adhe ril·. 

Aixi dones. a· les set del mat i ja é rcm a l'c.stació de Ribes. Mentre acabe-m de 
U igar~nos les botes i de prepnrar les motxillcs es l a l'h<>ra de sort ida del cremallera. 
el qual. en mitja hora. cns porta ti ns Núria. Ens pensavem que allí al Santuari jtJ 
h i trobarícm ncu. pcrb L'Unica Qtw hi ha vht es la q~•e han (e~· amb• els canons de les 
p istes. Ct)m que la temperatura no erí.l pas gens alta . .3bans d'enfredorar-nos massa. 
cncctcm el camí· de Noucreus. El pas vi u i la pujada tan que avia.t comencin a des
cordar-se els anoracs. A mesura q ue el día avan-;a. la neu de la Coma de l'Embut. 
que tenim a la vessant oposada de ln va11 - al nost re darrcra- va. agafant unes to
nalitats rosades re-alment mer avelloses: confiant que el fred nu hagi glac;a t eh; ob
turadors. posem les camares totogrfl t iqucs a t reballar. 

Anant pujant aviat trubem les primcrcs clapcs de neu, qu<{ m i;tlgnH ésser deben 
pocs ccnt imet res de g ruix. és molt dura. cosa que en9 obliga. Pi')C dcspn~s d é lrtJ ves
sar un pontet. a posar-nos els grampons. ap rofitant. de pas. la parada per eJoin\Or·z¡,¡r. 
Caminar sobre una base tan ben anive11ada fa rt10lt agradable l'asccl'l~ió . malgral qu~ 
el poc entrenament i el pes fcixuc de la rnotxilla fan que a\·iat cmncncem a csbufe
gar de valent. A \'arribar a l'oJla de Noucrcus cns comcn~a a tocar el sol: aixO. 
junt a rnb l'át~us»t desnive ll . 1ft Qt.H~ la pujada sigui ~::;pcd almenl. dura . Al final hi 
arribem. em.·aral que un xic separats ebt uns dels aUres. v~1l a dir-ho. 

El cim de Noucreus (2.799 m.), un cop reagrupats. ens convid a a {e r una bona 
ganyipada: després les fotos i. tot se,¡;:uit. el c~mí del Coll de Car~mG<:l ens <:onvid:;. 
a pct)a r-lo. En aquest coll. cap.;alera de la. vall del matELix nom. i nk iem la daval1ada 
que dema. d csprés de baixar dos mil met res de desnivel!. ens por tarA a Toes. 

L 'inici del descens el fem a.mb una net.• que esta en condic.:ions Optimes. la qual 
cosa ens permet sadollar-nos de la be-Besa d 'un p~isa t~e n~v;:~ t impossible d '~xplka r 
amb paraulcs quan no s'ha vist. A mesura que avancem. i des<.·endim. el Pi<: de 
l 'Tn fe rn se 'rlS va mostrant amb una imatgc cada cop més a ltiva i impresstommt. 
Aviat deixem en~rn l'Esta ny Blau, i, poc després. l'Estany Ne~re. Segons el mapa 
que portt'm e l t•a mí i;égucix pcl fons de la vaJl. i a !'esquerra del torrent. Nosaltres. 
pe r tal de no ensorrar-nos mas::;a a 1~ neu i a l"cnsems fer un xic de drecera. de<:idim 
se~ti1• per la dret~. en linia ga irebé rú:ta v~rs l'Estany Gran de Canm'=i. que- esta 
a 2.266 m. Avia t . donCJoO, hi sorn a les cnvistcs. perO a bastnnts metres del s .. u nivell 
d 'aigües. Per a r ribar-h i b~ixem pt~r una drcta canal. Hoc on gr.:~mpons i pio~ot; lre
ba.11en <le valent. A l'anib~-tr-hi el revoltcm pcr la dreta fins a la sortid{l d'aig\i~:;-.. t':~ 
el lloc, on entr~ unes grans pedres en mig d'ave ts. es dccidei:< muntat'l el menjador 
i mtrar taula. r.ar són més de les dues i tots este-m mes que conven~uts que un bon 
mos ens l'he m be n a /any;¡{. 

A la tarda. despres de l'Hpat. a rnesura que anem baixant. el g ruix d~ 1~ ucu 
anava minv~ln t i la vegelació era cada ve-gada més ufanosa i el paisatge va perdent 
l'aspror i la d u ra bellesa de )'alta muntanya. Quan finalment la neu s'acaba cns 
sembla ende-vinar la trac;a d'un corriol que d e mica en mica es convcrteix en un 
cami bastant ben m arc:at que ens pcrmet accelerar un xic el ritme. ja qu~ al no 
poss~ir informació sobre t•estat del refugi del Ras de Carenca. no St1bcm. en qu ines 
condicions d'habitabilitat estarfl si és q ue el t robem. Si no és a ix i ens caldri. cercar 
u n llo<.' pe r mt.mtarl 1éS tendes i com q ue en aquesta Cpoca de l'any e l::; tJ ic~ són tan 
curts, és q üestió de no encantar-se gaire. Quan cls imims comen<;avén a flu ixejar 
i la claror comenc;:wa a esdevcnir foscor ;nrih<ircm al refugi. situat .a 1.825 m. Ens 
va agradar molt i alhor a sorp rendrc a.gradabl~mcnt pcl fct -que no e~ dóna gaiN" 
en els de la nostra. vessant pirincnca- ·de lrobar-lo t.•ndre('at i ne t . eJ lltmycr bcn 
a tape.il i amb menj a.r per un cas d'cmen~encia . 

.f!.:ns h i instalHtrem c:Omodamen t ja q ue ~··rcrn ben sols í. d<~spri's de fer Henya 
per tal de no tle ixar mnssa dh;minui·da l'ex istton<'ia d~spré-s de la despcsa que.nosal· 
tr~s en fi!iem. pa~~arcm una a,l{nldable vetHad kl a la vora del fo<.·. orl, scgumt e ls 
co~tums de l'~wi or. t':adascú e-xplinl les seves fa<.·é<.· ies. El sopar i l'anar a. dormir no 
ta rdar·t~ ll mass~1 . don<'S cstil.vem fon;a cansats i per l'er)dcma en<.·ar<.l ens en. qucdavn 
un b'' " bi)CÍ. 

La fresca q ue Ca l'cndcmb al matl cns fn mou r~ d.pi~s: .e~ me:'s ~rnpipado_r. perO. 
és tornar-nos a c.:arrcgar les pést~dcs motxíles. ,}ij de cam• l'ttmc•·an .vn segum l <·orn 
ah ir, 0 ~igui. més o menys paraH4!l al riu A r:'-cs.u ra q ue :Hu-:n~ b~txant. els ave ts 
van desapareb:€nt paulatinamet~t cssent subst•tmts per t.'~iductfohs. sobrétot pcr 



molts aveJlaners. Una hora Har·ga després d'.naver eixit del .. etugi, arribem a un puot 
on perdem el camí no qucdant~nos altra alternntiva que seguir pel eost.at del riu 
saltant de roca en roca, cosa que cal fer amb molt de compte per no prendre un 
bo.ny d'impressi6, ja que rélliscar er-a d'aUO més fñcil. f?oc'sprés del sector d'equili
brisrne, arribem a un lle)C on trobem una passareHa. clavada a la roca que en-s per· 
met seguir e l canú uns tres o quatre metres ver damunt del corrent d'algl.Ja. Aquesta 
passareHa continua convcrtint-se en un pont penjnt que, a l'altre costat, segueix 
per una altra. Aquests canvls de costat m.itjan~nnt ponts i passareMes se sueceixen 
varics vegadcs. peri"Cletent aixi passar la part més cstrcta de les Gorges de Caran~-3 

-<l'una mttnera veritablement espectacular. La disfrutada és d' aquelles que en 
parles dies, ja que si fins allí l'excursió havia cstat molt fermn, aquell en
gorjat encara ho és més. Finit aqucst tram l'itincrari va de pla j el riu enfontdint-se. 
per arribar a un indret on el cnmí s'ha excavat a la roca de la cinglera. veient-.se 
brillar l'aigua del riu uns 200 metres t.nllats a plom sota cls J)éus; sern:illament, és 
faotilstic. 

Quan la vall s'aixampla per un camí que anomenaríem nonnal baixero sobta .. 
dament fins al mateix riu i ja planejant suaumcnt arribem a !'entrada de la vall 
molt a prop ja del poblet de Toes, a 840 mctrcs. 

1\<Icnh-c cls 6 componcnts de la colla cns cncamin~vcm vers l'estació, !'exclama
ció fou unimime: Cal tor·nar-hi! 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA 
El prOxim divendrcs, di a 23 de l'actu·al mes de febrcr .. tindrA U oc 1' As

semblca anyal gcnc1-al de socís que s'efcctuara en el local social. carrer de 
Colom, s/n. a lés 22 hores de primera ccmvncat<)ri·a i a les 22.30 de segona, 
quedant aquesta validameot constitui'da c.:om Assemblea General, sigui 
quin sigui el nombre ct'associaU:i assi:;tents i que es desenvolupara amb el 
següent 

Ordre del día. 
Obertura de l'Assemblea - Lel'tura i aprovació de l'a<:ta anterior - Me

mOria de les activitats rcaUtzades durant l'exerdci anterior ... Aprovació. 
si s•escau, de l'esht.t d~ <'omptc:;; de l'cxcrcici de 1989 - Aprovació, si s'escau. 
del projecte cte pressup-csL de l'fltLY 1990 - Rcn<>vacib de c3rrecs - Proposi· 
cim1s de les diferents vot·aJes - P recs i ptcguntes. 



EXPAESSió FOTOGAAFICA 

La contemplació deis te-mes h ivernals a través de I'Optica totogratica. pot oferir .. 
no.t un doll d'imatgcs tan su¡ eestives que la capt ildó deis motius Que sorgcix~n com 
Ul'l gran pelegrinatge pel fotógraf contcmplaUu i observttdor . poden a.ssolir tota. la 
SCVA ambiciÓ. 

L-es estet iqucN t:omposiclun:; paisa.tgístiques que l'hfvern ens brinda. nucs de ln 
vestimenta que du ran t. un lla rg períodc de temps han umadit, ilrft, a !'hivero, amb 
una nova fesonomia més ~sll an,lttJ ida i una gamma més StlaU de color it, perO que 
poden proporcionar una t orta inhmsitat de contrast. ja que els ma tisos de l i! Jlum 
hlvernal són prúdlgs en forrnnl' protunds contorns, aportunt q ualitats Que en a ltres 
epoques de l'an ..... · polser no es poden d escobrir amb tanta t nciUtat. 

La simplicitat d 'element.s que l'bivern impUca per compondrc un enquadrament 
to to.:ri tic. pot ~eT una bnna e-~tratCgia per obtenir la romposici6 idónja. ja quf' 
pot simplificar la recerco d'anc:les selectius. per l'ajut d e la llum inc idE-nt que con· 
tribueix a donar~bi e l complcment suticient per la manca d'alt!"C's components. En 
e l supósit que aquests h i Sltu ln ausent.s o CS('assos. 

En un enquad re hivernal també s'hi pot ccmccbre una dcscripció p oCticH. No 
solamen t tenen el prlvlltigl del romtn\ticisme. recolzDhJ pel colorit, com poden tenl r 
hl primavera o l a ta rdor. Esce nas de les llums proJe<'lttnt ornbres allarga~sflde1;. rJ. 
,:corosos contrallum~ escenJUcnn1 el pa issatgc en urw sJmtonJa de mntissadcs ll ums 
i ombres. a uri:>oles Que ha a·monltzen a mb els dilHta ts intinlts a on s 'hi pcrd lu pro· 
fundita t de l'e-nfoc. amb l'intc ncionalita t pre rned ítodtl del escru tador i romimtlc 
observador: ~s el sublim l emodonal esp.erit que envoltn l'a mbient de l fotOKraf 
davant d'un-es esccn~ qur l'htvern l'hi ta d 'of.rena. 

L'hivern ens pot imprc~ionar rorlameot amb un gran espcctacle fotogrAtac. 
1i c ns endisenm en els paral¡es a on la neu é-s la prot.--.gooisb. Aqui h t tenim un 
allre regal que la natura en aquesta epoca de l'any pgsa al nostrc abast.. 

Pe r la Vocalla de Fotografia 

l oseJ> Pou 

CUASET DE BOTANICA 

A cavan d els meso.s d'oe&u brP i novembre de 19H9 1 J)M)I)i~iat. pel nostrc C"t'nlreo 
ExC'ursior.ista. e-s p:)rlA a tcrrr.P en t"l local del carrt-r C"ulom un !nteres~ant cur,.d 
d'JKJClACió A LA BOTANJCA clir igit i d tsf."nvolupot. pcl proressor Dr. Ramon 
P~rt"z i Obiol. del .L>t-partnm~nt de Biulogia \'c~wtaJ i &"'loKill th• 1:~ l ' mvepd:.-t 1\u .. 
tOnoma de S ellaterra. ckle que tou seguit pcr 12~1 3 ptn:oncs cntn~ donmts i nfc-c .. 
donats. 

l./esquema d"cstiu b't"Sirtlctv r ñ e-n base a 4 :-.c:oiuu" de lipus teóric ac()rnp;;nyade-~ 
d 'o.udiovisuals i 2 sesions d~ tipus prilctic flmb ~nrl 1d a nl camp, C<.Hlfe<:t·ion'--mL he r
baris i pos te-r ior visualilz:.cl6 amb microscnpi ton U IM rt'{'II('S. 

El tem ari fou inicia.t ;~mb u nn rflpida intr oducdó a 1(~ t~pfffes ínfcriors, t'·:-. a dir 
CtA!':OFITS. ALGt:LS. FQNGS. L!Ql:ENS. ~IOLS¡,;s 1 FA I.GLIERES. J><'r cn<liu•UI • 
nos a les plantes superiou o F ANEROGAME.S rcp:l:o~o.~ut !IQ.Ii nmb pruder.t lleugcrc
sa. el con.iunt d 'HERBES. E~fiLADISSES. ARBCSTS • AHORF.S d<-: nr·~!rt> ouulitli.l 
palssatge. Els senzilJs csqu~mr~ i e~ ! ild:S par~•::cJismt--c t' 'CJ)O-i.:tts pel Dr. Pérez aju .. 
dan •n <11 c ntendrc eh h.:mt"!<o lr:tclals.. aixi ('nr!l ·• •h·:-o<'tthnr ~"~~se- r.-aa~a c~!tsr<; h·s 
dife rents t"~!R<'it>s al <·amp, 

1.:-t v aloraciú (iual dc1 <'ur:;t' t. e n l 'o?iu iú <:cl1- n u 11.:sll's ron dE." m"'lt po:-.itiv:1, 
jn Que t'O po;·~ d ics t·~ va , JH'uron¡J j¡· de_ ~ornw in· 1 ~111' l, n i <•n (•1 ~·o ,·~i~t"~lC!ll. d l' l:1 
vE-Af·{~wíó que cus (!nvull a : 1 Ht'('c·u1 ncgal "tl, es pmlt w pt>~n ·· u <nze d lnJ<·J<.lh ves con& 
aqut>sta n 'hi ha nw 11 Jltl(LIIl"~ . 

K V. 



L'ARXIU GAVIN, UN ARXIU ÚNIC 

No h1 ha dubte que en Joscp Ma
ria Gavin (Barcelona. 1930) h un 
home sins:ular. A part del scu carAc
tcr alegre i optimista. té una tossud~ 

rla n prova de bomba. Dms dels cinc 
anys qu~ coHccciona les c•oses més 
vnrlndes: estampes de Sant Jot~cp, St..'

gclls. cromos. anelles de ciga.r ... --com 
qunsi tothom-. perO d'em;b de trenta
sct anys que va deddir d'empre-ndre 
una tasca monu.mmtal: inventariar t~ 
tes les esglésles. capelles 1 oratorls del 
nost~ país. de qualscvol e~~tll 1 epoca 
servadó. Primer \'3 voler coHccclonar 
si¡ui quln sJgui el .séu estnt de con
totoRrnt ies dels carn)>'anat'S roménic~. 
perO dcsprés va comprendrc que seria 
més intt'ressnnt tenir retratada tctota» 
l'esglésin i no solament uno pnrt. 1 
ht>us aqul com sense l'ajut de c:ap ins
litudóó pública - a l'~ny 1952 e ls ca· 
t.olans no en teníem-. perO sC amb la 
('OHaboradó d'estudiosos locals. es va 
d(!dlc-ar a trescar per t.ot.s els camjns 
d~l nos1re país amb un parell de cA
meres totognHiqucs i un cotxc mo
dcst. pel-ó valen.t. a la recerca do qual
scvol ectifici reli~iós. 1 tot. uixO en el 
w u t(•rnps lliure. Donnin t només cinc 
hOl'C$ diilries. El set.t pla de treboll va 
consistir a recopilar toles les dodes 
prf!vies que p0gués al seu dcspatx i 
despré-s am1r-les a comprovar en el 
propi terreny. corneo('anl Pft' ·~ e~ 
mnrques més allunyades de Bareelona. 
perquó era conscient que quan :anés 
envcllint H seria més dilícil de moure•s 
pcr IC'!'i abruptes muntanyes del J>iri
ncu. La scva mcticulositat i le-s seves 
anitHI\IR s'han demostrat tun riguroses 

que ara. quan ms visiti al local del 
CEC. ja bo 14c~ omb el llibre número 
vinl-i-dos del seu lavenlari d'eqlé<ies. 
el dedkat a la nostra coma!"C2. Ja no
més li"n resten tres més pcr acabar. 
i la ciutat de RarC"elona. que esdevin
dr3 una obra en diversos volums dona
da la complcxllut d~ la capital de Co
l::thmya. 

Avul el SCU1 orxiu supera les 180.000 
totograties i <!'ls 450.000 documents i é! 
visitat ~r rentenars de ~rsone$. El 
1934 la Gen~rttlitat li atorga merescu· 
damenl lo Crou d~ Sant Jonii. tls bo
menatges a la scva persona C"'nlinuen 
ara que el scu projecte s'ac.aba essent 
ell ffi.Cara VÍU i podent·IO Uiurar 3 la 
impremta l)t'rsonaJmc-nt. F.m r("('ordt\ 
el c·as d'un nltrc o:mon!ilrc:o de lll nos-
1ra lJenguo. Jonn Cnromlnes, Q.Ui s'a
fe,c:eix a ln C'ndenn lni<-iada per Rnmon 
Llull. nomon «In roll>. al seg\e XII. 
EHs. amb el scu únlf: i personaL esfort", 
han estat rapnc;t)/'1 tiE- bastir tma obra 
ció que Cotnlunya ha estat fe ta en 
tiHmica. únieo. t.'!( un:t clara d('mostra· 
bona part 1)(\r In t('nQC'it(lt i la sabidu
ria d'un grapat d1tomes oue sorto~a
ment hcm tln¡nut a lotPS les epoqu". 
tina gcnt quP ~n~E> s3ber.bo han se-
guit aqu~lla c-on~ictna que fa ~k o 
mcnys ~tb:1: cNo us pre.Jrunteu que pot 
ter CatH1unyn p~r vosa.ltres sinó qu~ 
podeu ter vosultres per Catalunya.» 
Una tilnsotia que- C'ada dia csdcvi~ ac
tualilat. 

J osts:t Ramon Rtcf)rc13 



PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 

MtS 
FEBRER ACTIVITAT: tNFORM.4.CIO A 

L'APARTAT DE: 

l . dl}ou.o Reu.nló,.t.ertúlia Gru p Fol~fle 
4. dlumen~e MaUnal a 1\lonL.'terrat Crup de :\1untanya 
f . dlumen«e Pares Naturals deis EstaU 

U ni &a Cicle de Projec::c.tons 

'· dlrt~Mto Pu.lada de lluna plena al PuiK 
de la Creu Crup de MuntaDJ& 

n . cllumear• l!•eursl6 Sant MIQUt l dol Fa! Grup Intantil 
U. dlwne~e Sant Cu¡:at del \ ' allh - Sant 

l ... toreo~. oet Caml del$ 
M o ajos <trup de ~luntanya 

18. dlwnenl'e K~nla: Ocells 1 aiii"C's bo\slle. Cicle de Proje«lons 
23, dl\'CndrftJ A""emblea 
Z5. dlwoeue Serra de Prados 1 Poblet Crup lnfantll 
t5. dhun...,;e XXI Renovaei6 de la Flama 

dt la Lle.D.f\U Catalana Grup de Mu_otanya 

Tenim notícia de ... 
• Dins Jt" c30 excur!o.1on.s per conni!ixrr b na tura» dt' ru.r. S SHbad!!H. e l dia 3. c;hs
sabtc. a Sont Lloren('' cA l'assalt dels ('8"tel1u: el rlia 10 a Coll~'"rola: cEnro_ra hi 
ha boSCos.: día 18 a l'Anofa: cXampany nmb llamps i tronu: dia 24 cHiv~rnants 
vall~sans•. 
• Cicle per d~obrlr els GR.: Oía 4: Monistrol dt> Montscrrnt - Ln Mata. Oretanitzn· 
Comissló do Senders de la Vegueria del VaUCs. 
• 7a. 1\to:dr" d e F~ralla. JO\'C:. Participnnta: de 16 a 30 nnys. lnscdpcion.s: de 1' 1 
al 15 etc man:. Ca tcgc)fie-5: n ) 16 ~ 20 a nys. b ) 21 a 30. Modu lit:.t~: a) Pape-r b hmc 
i ne..:re. b) Pa~r color. Minim de rotogrnUes a presentar. lndividualment o col
lectivament. 3 fotogra tics. 1 miaxim 5. El primer premi de C'ilda modalitat i C'ategoria: 
100.000 _..,tes. Organibo · lnstitut Catala de Serveis a la Joventut. 
• Trobad .. inlenatioul per o. jo.-es (11·14 anys) a Italia. a la regió de lts Ool<>
mltes.. sud del Tiro!. D:. tn: del 7 al 15 dt' JUtiol. Organiha Club Alpino ltoUtmo. 
Commit~s lonc Cen tralc Alp inismo Giovanitc 
• Difl 1 t : XJ..X Travessa. Vlla.drau·La Garrlga.. de 31 kms, e n rnenys de 7 h or('s. PcT 
insc ripc5ons: a la Caixa de Pcnsions. fina e l dia 2. a l nú me ro de <:omJ>W 1740·11. de 
l 'oficlna núm-ero 126. 

GRUP DE MUNTANYA 

• Dlumenr:e. dla 4 
M lltlnal a. 1\ofonts•·rra l. Regió d'Agulles. $ortidii a lP~~t 7 del mnti . VcK"&l : Batdo

mcr Parern (telCfon 714 57 35). 
o Dlmarl$. dla 9 

Pu,JadtL de Huna. plea.a al Pul& de la Cr~. Current o amb bi('Í. de muntanya, es 
ciar. Sortld3 a dos quarts d~ 10 de la nit al no~ttre local social. No apt.c per cardiacs. 
Pis(•olnbis al tornar. Més inCurmació · MiQutl 
• DiumtDitt. día 18 

J·~xcursió Sa.nt Cu.:at del Vaii~~Sant Lloren~ del J\otunt, ~er.umt l 'histilr lc: Cami 
dels M unjo¡, ( ltim·!rari df"l Scnder ñe Pctit Hl'('Ofrt>2 ut C-31). Quilomctratgc total: 
34 Kms. ~nivcll: 1.000 metres. (lnclou lu d<Jvallad~ a C'nst.-JJar~ 

Horcs de marxa: 9 (<"ft:<:tives) Vocal J;aumc Torr-e-n,¡ TeiC:on 714 55 42 



XXI RENOVACió DE LA FLAMA DE LA LLENGUA CATALANA 

OrganH~ada pét la Se-celó Excu rsionista Club N atació Igualada. cnguany aquesta 
!esta es tara els dies 16. 17. 18, 22, 23, 24 1 25 de febrer. 

Havent estat rebuda en aquest centre extensa informació relativa al programa 
d'ac tcs i, al matcix tcmps. l'invitació cordial dels amics d'Igualada per t al de pren
dre-hi pad, per mitjfl del p rescnt cscrit cns pl au posar-bo en concixemcnt de tots 
els assodats per tal d'encoratjar-los a participar en aquerta Cesta que si bé actual
ment pol ser h.:'l p~rdut u n xie el cairc reivindicatiu deis seus inicis 20 anys enrer a. 
no per a ixó é>s menys impo rhmt, dones to ts :;abe m prou bé que el catala. la nostra 
llengua~ cont inua em.:ara estan t, votscr d'una mancr ... solapada, el que encara és 
més perillós. amena<;ad<t. Per aix<), tot el que es tac i a favor S<'U, hem de rccolzar-ho. 

Els Q\1~ \IS anim~u a venir-hi us donarem detalis a Secretaria. ;a que e l pro
JU~Ima es extens 1 l'esp:;~ i. de QU~ diSp()Sern aq UÍ no és gaire. 

Vocal: J aume Torrens, te leron 71 4 55 42. 

GRUP INFANTIL 

• Día. 1l 
Excur~ió matinal de Riells a Sant Miquel del Fal. 
Despl ac,.~l;lrnerlt en cotxes particulars. l'laces limitadés, 
Sortida: a del rnati del local del Centre. 
Vocal : Ba ldome r Parcra (telCfon 714 57 35) . 

• Di:t 25 
F.xc1l rsiú a la serra d e l'rades i vis ita al m(ulcstir de POblet. 
l)(>spl a(:amcnt en au to<"ur. Pl~wes limit.adcs. 
Sor tida: a. les 7 del matí. 
Vocals: Josep M. Diosca (tclCfon 714 62 03) i Javrne Font ( telCf on 714 56 76) . 

CICLE DE PROJECCIONS 

• Ola. 4 
Confen\ncia -projecoió PARCS NATURALS P F.l-S F.STATS IJNITS. 
Visions de San Francisco. Yosemitc. Nevada. Yellow:;tone. El Gran Tetón. Salt 

Lakc City, Los Arcos ( Arches) i Me:;<t Verde, per Josep M. Cavin, autor de diversos 
llibrcs. 

A dos quarts dé 7 ó'j} local del Centre. 

• Dia 18 
Proj <?.<·ció d<>l film en 16 mrn. KENJA: OCF.LJ,S 1 ALTRES BtSTIES. 
Pcl Dr. Artur Sarró. de la Societat Espanyola d'Ornitologia. 
A do9 quarts de 7 a l'Aud itori Municipal. 

GRUP D'ESOUÍ (curset) 

Visitada J'cstació d 'esqui de Puigvalador. on s'havia d'etectuar. en prindpi. el 
t·urset program(lt. a causa dt> la poca ncu . aquest s'ajorna. 

El d iv<'ndr(:'s . 2 de feb re r . a les 10 del vespre. s·an unciara on s•anir3 la setmana 
següént. car s i cmHinuen les pre<:itrics condicions de les pistes, s'intentarit buscar 
un a11t'C' 11oc altcr natiu. 

Cursetis tes. l eu ;~tenció al dia 2~ 
Els orgalll t.za.dors 



VOCALIA DE FOTOGRAFIA 
• Ola 1 

R.eu:llló·&ertúUa del!S afeccionats 81 la totogratia. 

XXXVI CONCURS DE FOTOGRAFIA • XXVII SALó DE MUNTANYA 
Aquest p~it!I·SOt any 1989. el ronc.-urs s'inck,gué en la convoc:atória de quart In· 

rue:stre del cont'urs anyal. i del qual. se:gons acta eme-sa per mt'rnbres de camcrn 
Club Subadell el d ia 21 de d~semhre. en roren guanyadors eh; socis següenls: 

Sr. Josep SJlles, Primer preml, amb !'obra Muntanya 1 al.cua. 
Sr. Josep LUnares. Secon premt, amb l'obra Tra(.a.. 
Sr. Baldomcr Parera, Tereer pre.m.l, amb t'obra A pUDt d' .. 
L3 ~lassiticarió, pcr punts. del trimestre, Quedit així: 

GRUP «A• 
1~.: Josep Sal.,., 20+ 18= 38 punts; 2on.: &ldomer Paren, 17 + 13 = 30; 3cr 

Josep S<>rs. 1$+ 15= 30; JI>Sep Pou. 14+ 14 .. 28; se.: Josep Lllnarl's. 17 t 8 = 25: 
6é.: France..: Vllaclara. 13+10= 23; 7c.: Tomás Moñoso, 12+10= 22 : 8e.: Jaume 
Muntnda, 14+7• 21; 90.: J oan Avellaneda, 13 +8:~~. 21; !OC.: Maria Oolors Cos. 
13+7• 20; lit!.: Manuel Vorela. 1:1 ~7= 20; 12o.: Jordi Garros S.. 12+5• 17: 1!1C.: 
Joan Muntado. lO ... >~ U: 14e.: Josep SJlla. 9 (uno sola foto) • 9 i Ue.: €stev• 
Prat, 3 (una sola foto) • 3 punta. 

GRUP •B» 
ter.: Joao Pnrera. t6+9 = 2.S punts; 2on.: Jordi CarrOs Ll., 14•7 e: 21: lcr.: 

Sandra Varela, 9+8~ 17; Guillem Diaz. 10 ... 5c 15; 50.: Ramon CaJXIevila, 9+5 = 14: 
64}.: Immaculado. Carné. 13 (una sola foto) • 13 i 7C. : Joana M. Vilaclara, 7+5= 12 
punts. 

CLASSIFICACió GENERAL A Fl D'ANY 
Els tres prlmers dasslficats de C8da grup. d'acord amb les b:ases Que regiren, 

són eh: guanyadors d~ l'any 1989. 

GRUP «A• 
ter.: Josep Pou. 130 punts: 2on .. Jaurne Munt~da, 113: 3cr Manci Varela, lOR: 

4rt .. Bald<lmer Porera, 97: 5e.: F'ranct"sc Viloclara. 96: 6c.: Josep Sc>rs B .. : 96: 7~.: 
Tomas MRñosa. 99; Ae.: Joan Mu ntnda. 78; lJ1i.. : Joscp Snl:~ . 6!l: TOCo.: Jnan Murt~b<:~rdó. 
62: lló.: .Tordi Gnrrós S.: 02: J2C.: Joan Avcllnneda. 42: l3C.: .Jo"ep Gradls. 38: t+t\ • 
Joscp Sales. 38: t5é.: Francesc E.stt've. 34: U.ie.: Esh•vp Prat4 32: 17C.: Rlrard Prieto. 
U; 18~.: Josep Llinar.,., 25: 19<).: M. Dolo.- Co•. 20; 21h'.: Jo>t>p Fo>rrer 1 Voltil. 19: 
2le.: Antoni SuArez. 9 i 22é.: Jost'p Sc>rs O .. 6 punt• 

GRUP uB• 
ler.: Sandna Vareta. 103 punL~: 2on.: J(lrdi CarrO~ 1~1.: 94 . 3t•r · Joon Par-E-ra. 33: 

4rt.: Ramon Capdcvíla, 66: Sé.: GuillE-m Dial. 62: 6C. Joana M. \'ílaclara, 60; 1C.; 
Giscla PotJ. 29: flC.: Fruncesc Julwrt.. 20; !>~·.· Jordi Pn rera. 16: JOf}.; Imm"u;ul<Jd:t 
Carné. J:t j ll é-.: Anna Rirñ, 10 J,Junt.s, 

A tall de nota aclaralória que t-xplíqui l'cnorm«" difer"Pnda de puntuació QlK' 
s"observa ent~ ~ls C"<mrursants din" d'amhdús grup!t, hcm de ter constnr que nn 
tots E-15 con<:ursonts han pHrticipat en totl."s quatr# ("o •wocat6dtJ~ trimestn~ls i algun:'l 
nomt-H ho h an tct arnb una sola rntos:rafia. <'nm s'esdcvé en dos partklptmts dt•l 
Grup «A• d'aqu~t últim trimestre 

El lliurament de prt"mis dcb. guanyadors del quart tn~!tre. qut- enguan)' 
indoia e-1 XXXVI Conc:urs de Fntonrafia .. XXVII Snltl de Muntanya, lins:-ué Uoc 
el día de Nada! D l es l2 del migdiu. ('Om é-s trad icionol. 

J::n aquest actP s'i nnuJtura 1't•xpn-.ició de l e::; fotos-:rnfies prt•sentadCN enrn"t'f)O 
nents ol XXVII Saló de Muntanyn i l'exposlc!ó cMo~ic de rart's-.. 

V CONCURS ANY AL 1 XV CONCURS DE DIAPOSITVES 
Al no bnver cstat pu~:-;ible- dis tribuir h•f' bases d';lqut-sts dos eurwursos junt 

amb ~l butUetí de gcncr. <•ngu<Jny ho hcm rN mitjaru;ant envelop di.11;tribu'lt perso
na.lment a cada associa1 pel oostrc repartidor. Esperem que tothom l'hourft rebu\ 
corri!'C't:lrnent. 

OFERTA 
Un soci pos.seidor d'un Zoom HANIM[X 1:10-200 pcr mitqutna Konita el deixa 

dcsinteress:adamenl a qul e! vulgui u~r. J)("r vendrf!'.fí"'l. a: un lrr:miUorable preu si 
d~pr\1-s dfl' ltt prova int;ressa acJt1uirir-lo. Rec-ordcu quf' ~s pcr mHquina KONICA! 

• 



EL PROPER BUTLLETI 

Amb l'aparkió de l'cxcmplar número 276. corrcspanent al mes de 
mar.; dt~! 1990. el Butllcti Inrormntiu del Centre Excursionista de Castellar 
AC'omplirft els scus p r imcrlS 2~ any~ d'existencío.. Una rltn que. junts, hcm 
n:otsolit, merces ~n buna onrt, nl treball j la <:oHaboraciú rte nombroscs i d is
lintc-s persones qu(>. en d l!crcnts mom~nts d 'aqucstR dilatada t rajcctbrla, 
h-nn ul(!rt el séu soport pe-r o. tlrar-ho endnvnnt. 

Aixi dones. per a commemorar l 'esdeveniment. t<·r-im lntenció d e pu
blicar un DutHcti especial. CLUC. en alguna mnnen1. rcrh.~xl \'alegria d'haver 
nconse-guit. amb escreíx. cls objcctius qve en un principi es proposivem. 
C!i>C:Ometre. 

Per aixO. oft-rim a tolhom. 5nc-Is i eSJ)eC'i<:alment als coHaboradors, un 
,·~pHI per a poder-bi exprf'Sinr lliuwment les seves vivfncies i opin.ions. 
A"r-airiem Qt:.e aquests trcballs. a fi de poder ter la compaginació adient. ens 
~)!t f:•cin a ma abans del propcr dia 17 de febrer. 

Pcr cndavant. grBci~$ 1\ tots. 

Noticiari del Centre 
PREUS TARGETES ASSEGURAN«;A F.E.E.C. ANV 1990 

Cr~os 
Juvenils 
In fantils 

Sun Allianoe 

2.625 pu,s. 
2.450 • 
2.325 » 

M.G.E. (l\Julualitat 
Gral. Esportiva 

1.835 ptes. 
1.680 • 

685 • 

Tc,ts cls a~sociats hlteressntr. en obtenir-la pmlcn PHMsnr per Senetarra a les 
hure-~ hnbituals (dimarts i dlve nclres de 10 o. 11 del vcspre) n fer-1:" electiva fins 
••1 din r: del corrcnt mes de febrcr. El centre es cuidan) dt• rt•r tots els trñmits 
a l il n•d<•t·aciú. 

A partir d '.aqucsta data, c ls que vulguin obtcn it·la i no l'haJ:'in feta efectiva. 
hnuran de Cer·se f)t!rSoat~lmcnt ln gestió a la Fc•dcrac:i6, o Barcelona, ja que el 
C'cntrl" e-s limitara a redtn·t~•r els impresos. 

XXIV PESSEBRE A LA CASTELLASSA 
Df>:o:pr~s de 1::. nvn pr<."Sénla<'ió. el 

rJ ivt>r.dres din 15 al vc;;pre, amb la pro
.ie<"·<· ió ele- tes dlnpositiv<' :<i d~l PP:;<:l'bre 
de l'anY. an terior·. e l passat 17 de de
sembrc. amb ww <'On<'urrenda cl'tm 
cc~\te:t:n· d <' ¡>('1'1-•0nl's. es v~ t>fe<:hmr 
c-1 trM;I htl i ('Ollocnl'ió del nostre tra· 
di(. ional « fJt':«"'t'hrr» 

La ~ortida va :nlc:ar-se des Ce! local 
<:e: Centre, r~nl l'lt:nerari. int~grcur~nt 
;¡ ¡x·u fino;. ;1 l.a ("~¡<;,IP.1it~~. un b'1n 
"lOrrbre d't-xt·.ln.innil"t~. flec;l:u·arcm. 
J~ p .. e:::e-nf'i\; deo molts. wf.:'nut.s <h~l G1 .1p 
l"lfontil nc.-ompnnynts pels st>us pnrt·s. 

lbvl'al C!'lllur..:nt, es va form;.r l:l 
<'liis:-:;ka CilCI'B i mentre s'enton~wen al
gut<c:-:. ¡.wpulnrs cnnc;ons nad~lenq·,ws. 



s'ana pass.ant. d'una roa a l'altra. tius 
arribar al repeu del monóli~ on l'es
peraven un grup, que arnb ripida es
caladn per la roca, el va situar i afer
mar en el cfm. 

Val dlr, que bores d'ara, ja s'ha po
gut recuperar el Pcssebre. sense que 
atortunadament, prcsenti cap desper
!ecte. Aixi dones, aQueta vegodo po
dem. alegrar-nos de que els seus visi
tant, almcnys enguany, hagin demos
trat més civlsme i sentit de la con
vivencia. 

Finalment, agrui.- al nostr~ consoci, 
Gon~al Lópc', , el '"'" treball l dec:lico
ció. Per la nostra pnr4 des d'aquest 
momcnt. assumir el comp1·omís, de ca
ra a l'any 1990. en que si Déu vol. e~ 
lebrarem 1a XXV .edici6, de rni11orar 
l'organització i, si pot ésser, incloure 
alguncs novetats. 

Mcntrestant. enhorabona a tots 
que per m.olts anys poguem continuar 
participaot en aquesta petita i senzilla 
festa nadalenca-excursionista. 

• del Centre El camLnar 
ACTIVITATS DEL PASSAT MES DE DESEMBRE 

GRUP INFANTIL 

Dia 3. - PrActiques d e crappel» a 
la pedrera de can Borren. Hi partici
paren 13 infants i 9 a<-·ompanyants. 
Dia 6. - Exeursió i arrossada a Cas
tellar Vcll. Dis!rutaren del bon arrós 
del mestre cuine.- Joan Pinosa, en un 
molt bon ilmbient. 9 families amb un 
total de 32 com¡xments. Día 16. - Reu
nió pr~paratOria. del trimestre. Dia 
17. - Portada. del Pessebr<1 a. La Cas
teiJa.~ uns a peu des de caste11ar. 
altré$ d~ de diversos punts. 

GRUP JUVENIL 

Día 3. - Sortida a Les Pedrit.xes per 
pd.etiques d'es]Jeteologia. GlOria Salva. 

dor, Ramon Puig, .Toan Paréra, Quim 
Salvador, amb Miquel Eslopé, Quim 
Castany i ' tns quants més. Dics 6 i 
7. - Travessa de B"Jenya a Aigua.frO>
da: De Sabadell a Balcmya amh t~n. 
Balenya. Sevo. El Brull, Scrr·at de 
In Pessa, Pla d~ La Cr·el) i Aigu-a
frectn. Amb tren fius a Sabadell. Fo
ren: Quim Salva.dcJr. Eva Llcixa. GlO
ria Salvador i Joan Parcra. DíA 16. 
- Construcció del pes..,bre del lo
co.! social. Dla 17. - Porla.la del 
XXIX Pes.'iebre a La Ca~1ellassa. 
El lK>rtaren, a peu des de Caste· 
Jhu·: GlOria Salvador. Judit Ave11a
n~da. Estel Montllor, Maria Salva .. 
dor. Joan Par~ra, Quim Salvador. Car
Ies Veo lura i d'altres. Dia 24 . - Sor
lida a Sant Sadurní de Gallifa. Soru .. 
da de Castellar amb cotxes particulars 
f ins a Gallifa. A peu fins a Sant Sa
durni. Foren: Estcl Fcrranclo, Evt~ LJei
xñ. Maria Salvador. 1\·Iaría Mun1ada. 
Est~J ~~tontllor. Quim Salv.;~dor, amb 
.Toan Muntada. Dia :ll de déS(!mbre 
j 1 de .ecner. - Cap d'Any a. Sant Sa..
durní de Gallifa: De Cas:f.ellar a Ga
llifa amb cotxes particulars. Pu,iada 
a peu fins a Sant Sadurní d~ G<~llih'l. 
Foren: Este! Ferrando, Eva LlcixA. Ma
rina M untada. EsteJ Montllór, J udi t 
Avellaneda. GJOria Salvt~d<-n·. Joan Pa
ret"a. Quim Salvadcw, Ll uÍY. Lator·re. tU .. 
sahct ::vtinpuell. T ,luís Sa~r~ra, Moría 
Salvador. Carlcs Vént~;r·."l i Gemma del 
Valle. 

ENTORNS DE CASTELLAR 

Dia 2. - Excursiú a S~!t( Llon.m<;: 
Con de- Grua. la Codo leda. <:Hml de la 
font Soleia. c~rcna de J ~y. Animes, font 
del Sui'c. L:t 1\t.:tJa i rcf.•n·n pel c:ami 
dels J\ronjos. a ciirrcc d~ .Tosep M. Tor
ras. - J'>io 3. - 1\'IatinaJ a la balm(l 
i avene de l'Esplu;ra. (Scn·a de l'Ohl:l.<~). 



f~lip Valls i J osep Sors. Dia 3. - Ca
van Rernat. gorg del General e-1 Mo
rnnt ll, Sabattor Ve11, tan Bor rell, Cas
tellar. Ramon Vila. Jaume Torrens i 
Joan M. LloreL Dia 6. - Castellar, 
font de ran R1era, turó del Pujol J~ 
·~ Sors 1 lsldre Cobedo. Día 6. - Coll 
d• Grua. 'org del ~oeral. Cont de les 
Mosqu... La Casldla.ooa. camí de la 
Senyorn. C4vaU Bemat i coU de G rua. 
Rnmon Vila i Jaume Torrens. Dia 8. -
Costellnr. co.n Borrell. font de can Rit"'
ra. ma.s Ollvet. Airesol, SaUna, Cnste
llnr. Jos~p Sors. Jnume Torn~ns. Tomas 
Mnilosa. Jonn M. Lloret. Rnmon Vila. 
Dla 17. - Snnt Llor~nc del Munt: Can 
fl c)\Wr1. cn n Gn r•·igosa. can P~Jachs, can 
B uri. <'Urlfll fiel Cargc•l. pla de Pa~ ··s . 
c·ova d t>l n rac:, e..:oml:l l'Abella.. Famllirt 
SttbRtcr. Dio 30. - &ecorregut mati· 
nRl dt• l'úl11ma Ronda de 1\fatade~ra: 
Cas~ de La Dara1a. 1uró de con Prv
ncrA. coll Pruncra, Morral d'cn Pcns, 
c·Ml•na dels ClaJ)("rs. ("urena del Roure 
dt"l Pa.1au . tor~nt del CeUerot .. La Ba .. 
rata. ~r Ft-rra.n Marcos i Josep Pons. 
Dio 31 - &xcun;ió al FareU: Sentme
nol . torre RoJo. la Sa¡¡rera Costa Lli
sa. pie del Vcnt (789 m.). C uanta. can 
Ramoncda 1 St'ntn:cnal. J. M. Torras. 

PIRINEU 

l) ies 6 l 7. - 'fr:'tVC$.'Sada hivtrna1 
Núrl:l-Tofts. ler. dln: Núr ia (J.967 m.) . 
comn dí" Nou Crt"us. coll dt;< Nou Cre•·~ 
12.790 m.) . COII ele C<lrnnGi> (2.7G4 m,) . 
c.·stn •l,v S'IJX'rlo r de C;~rn n<;il. estany 
G1·nn clí" les Truites (2.2GG m.) . re fugi 
<le In Jaco de Carnnc:ñ (1 820 rr' ). on 
es vn pernocta r. L'endemñ des del re-
tugi bnlxndn a T oCs P<'l camí de le~ 
c-nrt:r-s d e Caran~. Rctorn a Ribc~ de 
Frp¡;:f'r !'n'lb Hutnbús. Jntcgrants: Férran 
Mttrc-o,.. Muria Altoara. Quim Ca~1a:ny. 
Sebnstfi So1~y. Jaume Sors i Jo~ 
Pon' 

ALTRES EXCURSIONS 

0•• 6. Moatsenat: Canal de le. 
Guilleumes. ton t. antic cami del ere-. 
m:.:llera. montostl r, ~torn pcl c rcmaHc
r·Jl , Fnmítln Sabat~r f amics. Día 14. 
P.xt·u n;i() pcr CoU!9erota: Balrncs. tor
rPn t t!t•l F rorc Blnnc:. ob~f:!'rvHtori F a 
b•·a. T ihidabo. carrel~r<~ de 1' Arrabas

:o<nd n. e l"' Pcnltcnts. H ospital Militar, 
Bni x;•d H 11<' In GlOrio. i pl<H;<t T .t.~~ps. 
peor JOSt' P M. Turrns. l)ia 26. - Mont
strr:.t: Brtu• tl<-1 Mi( . torrent d(> ht 
Di nbl~l'O. J:;r~ deis P o.11crs i r f:"tl) rn ( plo
' '{'Jttl J)f'r J . M. Torras i <.lmi<'s. 

MARXES 1 SIMILARS 

ll>a ~ - IX Pujada a l <~11 de 
Cast«" lldtf~ls f2 ("U~. 11 Km4 en t().o 
t:.ll V:t pnrticipólr-hi Jo.c;('>p M. Tor 
ra .. Oi:t H - Vr Cu~ I'E~rtio ~Sftl 

Jou ( 5 Km.}. a Barcelona, organit
zada pels Maristes. Va n prendrc-hi 
par!: Wllllom Aylward i J oser> M_ Tor
ras. Ola 10. - 1 Mil.ja Marat.ó del Balo 
Llobrep.t: Gov;l - Vlladecans - El Pra' 
d~ Uob""Cal. - Sant Boi - estadi mu
nicipal. lli van córrer:. William Ayl
ward 1 J osep l\1. Torras. Ola 24. - XI 
Cu.-... N..W"""a Les S1lreres (10 Km.). 
a Mat4ró. per camlns de muntanya. 
Joscp M. Torras. Dia 25. - \ ' U Pu· 
Jada a L& l'ot ol.a. del Club Munt.:myenc 
de Tcrrnssa, i posterior d cscens a ean 
Rooort (punt de sorlida i arribada). 
Josep M. Torras. Oía 31. - m Cursa 
Sant Sllvffllre (5 Km.). • Ma nllcu . Jo· 
scp M . Torr;1~. 

CICLE DE PROJECCIONS 

DJn 3. P1-ojecció de l tilm cTha.lay-
Sapr, "'l .a mu.otanya del nae···· per 
Osear Cadt8C'h, que comenca amb re
tard dcrut a un incident Que tingué 
per rarrettor3. Dia 10. - cNew York 
Clty: l'aa 1113rat.ó popular>. diapo<ili· 
ves rom~tades per Josep M. Torras.. 

ALTRES ACTIVITATS 

Oin t. - K.eu_nló preparatOria de la 
XXX Marxa Infantil de Ret.rul;trita t. 
Diu :J. - Ap1ec deis Cortins. a la r a
pc11Ptn de ln marededéu de Monl!\Ct
\'O. t. pcr .Tosep 1\+T. Torras. Anna M. Tor 
rAs. tumilin Vilaclara i 160 person~ 
m {:,¡, El~t dos o rirrc rs va re n pujar-hl 
dé~ de hl nnraht, p~ls Co<·ons de lA r ie. 
r n de LA>~ Arenen~. el cnll d"EslPnalles 
¡ \H rnnn\<•tn St:. i en b <.lixar vnn seguir 
p~l fon5 de };:¡ riera i es van enfilar al 
1 uró d<~ co11 Prune-ra. fent -ne la t~
ve,;!\:a nnrd-sud Di a 7 . Reuttló-krtu: 
na to~ñ.flca. ma 15. - Presentaelo 
dtl zn . PHStbre de U Ca.<tella.t""' 
i pro•e<"C"IÓ de diapositives de l'a.ny an
tE'rior Ola 17 - XXIX Portada del 
P~!ebrt a La Castcllassa de ran 
Torras l:n gn1p d'exrursionistes cl 
pujt~ren n pcu d~ de Caste-Ha.r men
tre altre-s hi puiarcn des de d trcrent s 
punt~. L'f'SC.'Riad3· Joaquim Castany. 
Jnume Sors 1 Josep M4 Torras. Feren 
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Coneix el seu futur? 
Nosaltres l'ajudem. 

Evidentment, no li podem endevinar el seu futur, pero sí 
que l'ajudarem a assegurar-lo. A la Caixa de Sabadell, 

des de fa 130 anys ens preocupem per dissenyar 
sistemes d'estalvi que permetin assegurar el futur 
deis nostres clients. Ara, a més a més, tenim Plans 
de Pensions que l'ajudaran a afrontar el seu avenir 

amb confiam;;a i tenir els maxims 
avantatges fiscals. 

L• podem disseoyar ~J combtnacoó opt ma pera voste Adrec s a q"alsevol de 
tes oostres oficines l'ontor,.,arem amphar"ert sobre aquesta mpcrtant c;üestié. 

~1 Calxa de Sabadell 
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