
1 
l· 

--



25 ANYS DE BUTLLETÍ 
É!> rcalment un motiu d'alcgria celebrar els 25 anys d'una altra de les branque!> 

del nostre Centre Excursionbta de Castellar. Després d'uns anys de fer-ho de la Marxa 
Infantil, ara s'acomplcix el primer quart de segle del no;.tre butlletí. Realment és 
una tasca no ,gens ftkil fer sor1ir, mes rera mes, un bulllcti que pret~n infon11ar de 
les acliviUllS de l'entitnt, perO u més fer.hi a lgun. escriL que les r-eflcxi més d'aprop, 
o que purli de quelcom 1-efercru al vast carnp d'intcrCs de l'excursionista. Perqu~ la 
lfnitt de l'excursionisrnc ca taiU no é,; pas simplcment sorti r a caminar, sinó que" més 
a més te en compce una variadu gamma de \'alors: rcs¡>ecte a la natura, amista! i aju
cla uf prOxim, sensibilltal, intcr~s perla cuh ura. saber contemplar i admirar. conci
xcmcnt i estima del pab1 etc. Preci~a.ment per aixO és tan clara la utilitat d'un butllc
tl en quan a ser vehidc d'informació de la ,;da del Centre i de le< activitats d'altres 
entitnts, un mitja d'expressió del soci, un espai d'ampliació de multitud de pos.sibles 
temes. ele. 

No és facil avui dia que la gent e<crigui. Ni hi ha ma.••a costum de llegir. !le> 
dues coses són com el peix que es mossega la cua. t;na CO!;a porta l'altra. E.s1ero a 
!'~poca de la imatge, de l"obtcnció directa i rápida de le~ coses, del comodis me. Per 
tonl hi ha molta feina. a cvnv~nccr a lgú que [aci un rcssenyo, un arLicle, un comen la· 
ri. E>tiwem fins i tot acostumals a sentir el Pcpet Coll qucixtlr·sc de no poder dispo· 
~ur mai d'articles com pcr con'lpaginar cada mes el budlcti amh t1·anquiJ.Iitat. Els 
que se'n cu iden ara diuen el rntll<:ix. I, en cam,;, les ~ol·laborncions són moh interes4 

~ants: enriqueixen a qui les llcgcix, faciliten el dialc¡¡, s6n un acte social de qui les 
fa. l és intcressant la \'arietat de persones que poden escriure (nenes i nens, jove~~ 
home~ i dones de diferent.s cdats). i la varietal d'arlicles que poden soni r: fantasio
so~ o descriptius; sobre !loe;., >Obre persones, sobre idees; de critica o d'aplaudiment. 

1!1 nostrc butlletí a\'Ui fa 25 anys, com els va fcr en fa uns quants la ~larxa lnfan· 
til i com els fará el proxirn dcsembre la portada del pessebre a La Castellas:.a. Tam· 
bé hi ha mohs socis que rccol1en rentitat fa més de 25 an)•>. Ouelcom hi dcu haver 
com perque es dongui aixO. Jo cree que és perque estem convcnr;ut~ de la importan. 
cil:.\ d'un centre cxcursionir;1a, dins c.lc Ja línia de l'excur~ionisrne ca tala, en aques1 
n'lón d'avui.l també perqu~ hi htt hHgut i hi ha une!-i pcn;one~ que s'eslimcn J'entital 
l fan e l que pocl<:n i més pel' til'fir· Ja cndavant. l eslic pcnsam nmb tots cls que hi 
han treballa! des que es va fundur la SEAC. Concretamcnt e l nostrc butlletl es deu 
a •ocis amb scnsibilitat com Joon Riera i Albert PClachs, amb dedicació i constancia 
com Josep Coll (tots tres rnalauradament absents). i, en l'act ualitat, a persone> com 
Josep Sors i Jaume Torren~ que malgrat tenir ja altt·es rcspon<abilitats dins l'enti· 
tat i compUr-les amb escreix. ara. davantla necessital, >'han volcattambé al butlled 
Q fi que pugui continuar. 

En una cntitat com la nostra hi ha molta feina, molta mh de la que pot semblar 
a oop d'ul!. ~o és bo que •·«aiKtli ~t'mpre sobre les mateixe~ per~oncs, i menys si 
són poqucs, pcrque poden 011 jbar a) cansamenc. J:ls nosu·e Centre continua necessi· 
tont ab>olutament de tots: Oc )'experiencia, eltreball ser~ i lo prudencia deis gran>, 
de ('entusiasme, la \dtalilal i les idee::: noves delsjovcs i de la il·lusió i la pa11icipadó 
deis més menuts. Es ::tixí, rcparfim-nos la fcina entre 10h:l, que pod•·em tira r coda· 
\'anl el Centre Excursionista de Castellar. 

Que el nostrc butlletí que avui ja fa 25 anys, contitoui essent per molts anys el 
poruweu de la nostra enlital i que l'cspcrit de l'excur~iunisme cntalA es continui es
camp;.mt arreu. 

Baldomer Parcra 
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SÓN HISTORIA DE L'ENTITAT 
Les publicacions excursionistes de les 

entitats, materialitzades normalment en 
el butlletí social, han estat des de sem
pre el principal enlla<;: entre l'entitat i la 
seva massa social. Periodicament i amb 
una constancia i voluntat de treball fora 
de tot dubte, el butlletí ens informa de 
la marxa de l'entitat i de les activitats 
que en el seu si es desenvolupen. Les ex
cursions i ascensions resenyades, els ac
tes culturals, les diverses activitats de 
les seccions i els enrenous de l'adminis
tració, posen de manifest que el nostre 
club esta viu. Quan després d'uns anys 
rellegeixes els exemplars tnés antics, 
t'adones que aquell recull de butlletins 
conté !'autentica historia de l'entitat. 

El butlletí del CENTRE EXCURSIO
NISTA DE CASTELLAR ha assolit una 
etapa, una etapa sens dubte important: 
vint-i-cinc anys d'informació excursio
nista, sense defallir, així ho constaten. 
Cal pensar en tot l'esfor<;: que aixo ha re
presentat al llarg de tant de temps, en 
els socis que han esmer<;:at hores de tre
ball pera poder acudir a la cita deis que 
esperen, ~n els problemes de tot tipus 
que ineludiblement s'ha hagut de supe
rar. Pero també cal donar pas a !'alegria 
i a l goig que representa l'haver estar fi-

deis a uns objectius plantejats en el pri
mer número del mar<; de 1965. Aquesta 
satisfacció és la que, sense cap dubte, 
donara for<;:a pera continuar millorant, 
encara més cada dia, i possibilitara el 
seguir acomplint amb aquesta llarga, 
important i espectacular tradició de pu
blicacions que té l'excursionisme cata
la, conformant així una de les activitats 
més estimades per tots nosaltres. 

Amics de CASTELLAR, us vull fer 
arribar la felicitació i enhorabona més 
cordial en aquests moments que cele
breu el 25e. Aniversari del vostre butl
letí. La vostra Federació, i estic segur 
que totes les entitats germanes, se sen
ten orgulloses de la vostra capacitat i de 
l'esperit excursionista que demostreu, i 
us volem encoratjar a tirar endavant 
amb anims renovats per tal que continui 
la magnífica aportació del CENTRE EX
CURSIONISTA DE CASTELLAR a l'en
fortiment del moviment excursionista 
catala, al desenvolupament esportiu, so
cial i cultural de la vostra població i a 
la consecució d'un país millor. 

Joan Garrigós i Toro 
President de la Federació d'Entitats 

Excursionistes de Catalunya 

Camí de les Pales de Cubieso (Josep Sors) 



EN LES NOCES D 'ARGENT DEL BUTLLETÍ 
DE LA SEAC 

Actualment en els esports veiem sempre que tot són marques. Pero arribar als 
vint-i-cinc anys consecutius de fer un butlletí, mes darrera mes, en aquest cas el del 
Centre Excursionista de Castellar, es pot dir que aquest també ha assolit un bon record. 

Sabem el que és editar un butlletí i la gran perseven\ncia dels que cuiden de fer
ho, que no té límits, dones anar a la recerca de fets i noves excursionistes, en part 
del Club i en part forfmies, arriba un moment que aquesta important tasca, cansa 
i, en general no duren massa temps. Aquest fenomen es produeix quan hom vol fer 
un butlletí de gran contingut. Quant a l'exit del dels castellarencs, és degut a la seva 
modesta senzillesa i tot i que s'ha deixat que els afeccionats a la ploma hi hagin po
gut col-laborar. Aquest concepte és el més important de la missió del butlletí; deixar 
expressar el pensament dels excursionistes mitjanc;:ant els seus escrits, per aquest medi 
de difusió. 

Sota aquests conceptes se'ns han expressat el Mil-lenari de la Catalunya política: 
-La Festa de la Renovació de la Flama de la Llengua Catalana. -Els Pessebres que 
anyalment es posen a la roca de la Castellassa. -Les impressions del camí de Santia
go - la Matagalla - Montserrat - les Marxes Infantils de Regularitat - les nostres mun
tanyes- el Concurs anyal fotografic- poemes - muntanyes extrangeres -l'ayoranc;:a dels 
companys perduts -les plantades d'arbres- senders de Gran Recorregut- queixes mo-

. torístiques a la muntanya- humor muntanyenc- marxes populars i un llarguissim etc. 
Podem esmentar tantes i tantes coses escrites en aquest butlletí i del que entre 

els 273 números publicats al finar l'any 1989, jo també vareig tenir el goig de participar
hi i també així mateix en els interessants Cicles de Projeccions. 

Per tant, en aquests vint-i-cinc anys de publicació sols em resta felicitar al Centre 
Excursionista de Castellar i als seus col·laboradors pregant-los segueixin endavant 
i no defalleixin mai en pro del seu Centre enfortint així el nostre excursionisme i ca-
talanitat. · 

Josep Barbera 
_Veguer de les comarques del Valles 

En Josep Coll mesurant la Marxa Infantil 



BONA EINA 
Sembla ahir i portem ja 25 anys del 

nostre Butlletí. 

De naixenc;a modesta, un sol full im
pres amb dignitat ha esdevingut alllarg 
dels anys, fita cabdal dins la petita gran 
historia dels excursionistes caste
llarencs. 

No les teníem totes quan varem ini
ciar la seva publicació. Ens feia por la 
seva continui'tat. Sabíem que era una 
eina important i necessaria, pero te
miem que costaría molt fer-lo sortir 
cada mesada. 

Un cop més, pero, la tenacitat, la de
dicació a l'excursionisme i l'estimació al 
país foren els impulsors constants de la 
iniciativa. I comenc;a una cursa lenta 
pero sempre ascerident, alllarg d'aquest 
25 anys. 

Per dret propi hem d'esmentar, en pri
mer lloc, com a artífex principal del 
Butlletí al gran amic Pepet Coll i Puig
bo, malauradament avui als rengles dels 
absents, i a dos absents més, en Joan 
Riera i n'Albert Pelachs, ambdós tant a 
la vessant d'escriure comen el reportat
ge fotografíe. Esmentaria, també, com 
a veritables puntuals del nostre Butlle
tí, la Temí, el J aume Torrens i el J osep 
Sors, entre d'altres, que ben segur que 
em deixo. I les coHaboracions en dibui
xos i grafismes de Pere Roca, Alfons 

Gisbert i Quim Castany. Tota aquesta 
gent i tot el cos social del Centre Excur
sionista de Castellar, tenen la culpa, di
ríem, d'aquesta magnífica realitat que 
és avui el Butlletí de la SEAC. Una eina 
imprescindible per a la unió soci-entitat. 
Un testimoni constant que escriu día a 
dia la historia de l'agrupació. 

Com a coHaborador, com a excursionis
ta i, també, com a Alcalde, em plau ex
traordinariament glossar un xic l'esde
veniment dels primers 25 anys de vida 
d'una publicació castellarenca, que es
pero i desitjo segueixi pera sempre im
pulsant, amb vitalitat i entusiasme la 
vida social, esportiva i cultural de la nos
tra estimable vila. 

Que sigui per a molts anys. 

Albert Antonell i Ribatallada 
Alcalde 



ELOGI DELS BUTLLETINS 
Quan una entitat cultural comen<;a a 

veure's les orelles, és a dir, se sent prou 
segura en la realització de les activitats 
que li són propies, aviat decideix iniciar 
la confecció d'un butlletí informatiu. Es 
tracta d'establir un lligam entre una 
massa social en expansió i una junta di
rectiva amb inquietuds. Els lletraferits 
de l'entitat aviat hi col·laboren entusias
ticament. 

Tanmateix, l'entusiame inicial, amb el 
temps, es va refredant. Cada cop costa 
qui-sap-lo trobar nous coHaboradors. A 
més de seguida sorgeixen petites enve
ges, rancúnies, crítiques dirigides amb 
poca tra<;a, ironies desafortunades, ga
siveria deis tresorers de torn que creuen 
que no paga la pena els diners que s'hi 
esmercen ... Total, que si no hi ha algú o 
alguns que es carreguin els neulers, els 
butlletins es van esllanguint fins a de
sapareixer. 

Per sort, aquesta no ha estat ben bé 
la peHícula del butlletí de la SEAC, i 
avui, amb joia, en celebrem el seu vint
i-cinque aniversari. Déu n'hi do! 

Després de vint-i-cinc anys el popular 
butlletí deis excursionistes castellarencs 
n'ha vist de tots colors, amb epoques mi
llors que d'altres. En aquests moments, 
i després de la perdua de l'estimat Pe
pet Coll que durant tants anys n'ha es
tat !'anima, veiem que el butlletí va fent 
la viu-viu. 

En la vida d'una entitat, el més impor
tant és que les coses durin. I després, 
per anar bé, que les coses vagin millo
rant. La qual cosa és dificilíssima, per
que els humans ens cansem aviat de tot. 
A més, !'eterna joventut és una faH<kia, 
com tothom sap. I la joventut deixa pas 
a la maduresa i a descobrir nous centres 
d'interes, quan no a la vellesa i al pro
gressiu deteriorament. S'imposa, dones, 
la renovació. Ara bé, ¿on són en aquest 
cas els joves que prenguin el relleu del 
nostre butlletí? Brillen per la seva ab
sencia, que diuen; i sense el seu entu
siasme, és gairebé impossible millorar 
i superar-se. La feina és per mantenir
se. Els mateixos que fan les mil i una per 
dirigir l'entitat hi han de sumar una al
tra carrega. I tot no pot ser. 

En línies generals, els butlletins acos
tumen a ser els parents petits de les re
vistes i deis setmanaris. Solen acollir 
gent amb inquietuds culturals, amb ga
nes de fer coses peral poble i per als as
sociats, amb el desig de mostrar noves 
sensibilitats. Són uns valors que no po
dem deixar escapar de cap manera. 

Pel bé de la nostra cultura, dones, de
sitjo una llarga vida al nostre butlletí; 
i a tots els qui el fan possible, que tro
bin l'escalf necessari per millorar-lo. El 
seu esfon;: val la pena. 

Josep Ramon Recorda 
Regidor de Cultura i J oventut 

Camí olotí. Autor: Joan Parera 



25 ANYS 
Els qui no estem acostumats a escriure, quan ho hem de fer, i més si ha de ser 

un escrit per publicar-lo, el món no ens hi cau a sobre, pero sí que ens cau la muntan
ya de Sant Llorenc; o la del Puig de la Creu. 

Jasé, per endavant, que aquest escrit sera el més «fluix», -literalment parlant,
que els dels altres amics. Pero nois, que hi puc fer-hi jo si no en sé més? 

Tampoc puc negar-me quan se'm demana col·laborar pel nostre Centre. Seria un 
contrasentit molt gran negar la meva col-laboració quan molts anys enrera jo la de
manava als altres i sempre era ben ates. 

Sempre és un goig celebrar aniversaris i aconteixements i el goig encara és més 
gran si és una cosa en la qual nosaltres hi hem participat com és el cas del nostre 
Butlletí. 

D'aquests anys de vida del butlletí no en puc explicar cap fet ni anecdota molt 
o poc divertida; segurament que n'hi deuen haver. Tots sabeu queja fa temps que jo 
ja no vise entre vosaltres. Pero sí que valoro i em faig carrec, -no diré del sacrifici-, 
pero sí de les molesties, els inconvenients i els maldecaps per tal de que els butlletins 
s'omplin i surtin en la data assenyalada i més encara si els que se'n cuiden tenen al
tres obligacions per complir, com per exemple, la del treball. 

Per tant, hem d'agrair i agra!m sincerament als amics de la Comissió que se n'en
carrega i molt especialment donem les gracies als anunciants, no oblidant-nos tam
poc dels qui habitualment col·laboren amb els seus escrits i ressenyes. Sense els uns 
i els altres no seria possible tenir a les nostres mans el Butlletí cada mes per 
assabentar-nos de les activitats del Centre. 

I per fer tota aquesta feina i portar-la a bon terme, deixant constancia escrita 
en el Llibre o Butlletí de totes les activitats, han de ser persones de l 'ofici com era 
el nostre inoblidable i enyorat Josep, que saben compaginar els escrits i saben apro
fitar els espais per tal de que no en quedi cap en blanc, o bé persones molt bregades 
en treballs d'oficina i agils de ploma i mecanografia, que en poca estona enllesteixin 
un escrit o una ressenya. 

Ben a l'inrevés d'aquelles altres persones que per un curt i << fluix » escrit els hi 
cau el Puig de la Creu a sobre. 

A tots i a tothom moltes merces. 

Paisatge d 'hivern prop d'Uildeter (Jaume Sors) 

E. Comellas 
Febrer del 1990 



EL TEMPS HA PASSAT 
Em sembla que si 25 anys enrere, en rebre a domicili el primer exemplar del Butl

letí lnformatiu, algú ens hagués demanat l'opinió referent al mateix, ens hauria re
sultat difícil dissimular un cert somriure un bon xic incredul. 1 no n'hi havia per menys, 
ja que aquell únic i pobre full no era pas per desvetllar precisament massa entusias
me. Com la major part de productes d'aquella epoca, regalimava pobresa material. 
El seu contingut, pero, i sobretot l'intencionalitat que se'n desprenia, vessava iHusió 
i entusiasme, els mateixos que encara avui traspuen el rostre deis muntanyencs quan 
assolim un cim llarg temps somniat i esperat. 1 era, per damunt de tot, elllac; d'unió 
entre tots els associats i era la manifestació d'una vida i una activitat d'uns homes 
i dones que vivien la muntanya gairebé com un ritus religiós, a l'ensems que n'asso
lien un major coneixement i amor a la propia terra. 

Ara aquella ironía esmentada al principi ha desaparegut i atribulm al Butlletí 
actual el seu autentic valor i cal agrair als seus responsables l'esforc; que hi dediquen; 
en aquest apartat no voldríem de cap manera oblidar un record al qui tant de temps 
n'assumí la tasca i la responsabilitat: el malauradament absent, en Josep Coll i Puig
bo. 1 expressar el reconeixement i la gratitud als qui ara se'n fan carrec, amb el desig 
que aquesta dedicació sigui per molts anys i a profit de l'excursionisme castellarenc. 

UN BON COL:LABORADOR 
Aquest senyor que veieu aquí al cos

tat no és altre que el bon amic Mane! 
Albalate, repartidor, d'un grapat d'anys 
enc;a, del nostre butlletí. 

Ell, amb una meticulositat immillo
rable, mes rera mes cuida de fer-nos 
arribar a les mans el nostre butlletí. És 
una feina anónima de la que hi ha qui 
pot pensar que no és gaire important, 
pero que feta bé com ell la fa, dóna 
molta seguretat i tranquiJ.litat als que 
cuiden de tirar el butlletí endavant, 
dones saben que sigui on sigui l'adre
c;a del nou soci, ellla trobara amb se
guretat, i comunicara el canvi de do
micili d'aquell soci despistat que no 
ens ho ha fet saber. 

Aprofitem avui aquest número d'ani
versari per donar-li les gracies per la 
seva tasca i a l'ensems desitjar-li llar
ga vida per poder continuar, així, 
tenint-lo de coHaborador. 

Joan Piñot 



PUNT 1 SEGUEIX 
Probablement la majoria deis que avui formen pan del Centre no bo vareo conéi

xer. O'altres, potser ho rememoraran prou bé. El cert ~S que la gestació i arrencada 
del no~tre butllcti '"' ésscr bcn modesta. Gairebé, podrfem dir, que per a anar amb 
consonancia amb cls tcmps que alesbores es vivien, quasi fou dios d'una armosfera 
de cena •cla.ndcstinitat.. 

Potscr ja n'baurc fet esment altres ,..,gades. pero d'aquells capvespres de febrcr 
de 1965, en que a le> ¡¡olfes de l'Ateneu es comenc;a a preparar el primer exemplar, 
en guardo -encara- , un record vi u i alli~onador. Pcr w.aa b<t.n<ht, la il·lusió i esperic 
de tr'eball d 'un petit equip pera tirar-ho endavant. Per l'altra, la serena oposició d'un 
grup, ttln"'h~ redun, que, prudcntmcnt, dubtava de In sevo futura continurtat. 

Uno vegada posat en marxa, de seguida es va topar am b el primer obstacle. Ca
lia. coda mell!, transcriurc les adrcccs deis associa ls a l l'eve i'S deJs dis tints butlletins. 
Si no vaig crraL, ~lc~horcs, en lotal, prop de 200. Per o fer menys pesada la feina i 
evi tar que lUlUCSla tasca feixuga ané!-> a cñrrec de In matcixa persona. es va rcptutir 
en distints •lliscats• de 25 o 30 socis cadascun, que eren dü,tribuits c.nlrc els que, més 
o menys. s'acostaven per l'Ateneu. 

F.n prlnclpi, el tiralge es fa amb tipografia i, obligatoriament, esdevé redacta! 
en llengua castellana. Des del gcncr de 1967, sense fer sorol l, comenc;a a publicar-se 
en cat~h\. Un fet que, com és natural, s'ha anal consolidant fins ara mateix. Mantin
drfem. empero, la cal'\"'ler.t original. fins a la primero reforma i ampliació (setembre 
1971 ~ Apuntarcm, de passada. que des de 1967 es fa Oipl>sit Legal. 

El1971. amb !"ar ribada de nous i jm·es elements a la Junta de la SEAC i amb l'im
portant r·ecol7.ament d'En Joan Riera i. sobrctol, d'En Jo;ep Coll, el nostre porta,..,u 
assolira un rapid procés de crcixen,a i millomment. ti marc; de 1973, aitra vegada, 
es cnnvia el format i també el sistema de tiratge. A partir d'aquest moment surt im
pre~ en offset, el que dóna la possibilital d'incorporar.hi fotografíes en blanc i negre 
mitjanc;ar1l c ls folulils. Aquesta etapa es perll ongara fiM el desembre de 1985. 

Ja tcnirn1 dones, !'estructura que, amb més o mcnys modificacions, s'ha anat t·on
sc rvunt fins avui. Gs u·acta d'un petit opusclc que poddcm anomcnar «hibrid». És 
a dir, pcr· unn ve~.sant depassa el que tradicionalmcnl s'cntéo com un butlleU «nor
mal- i, r er In seva mida, permet inclourc una parl de c.li\'ulgació amb suport gr·afic, 
que l'acosta vers els parametres d'una revis ta. 1bt i la mod~stia de mitjans i manca 
d'ambicion ~;, en distintes epoques ha estat n:gil pcr diferents •ConselJs de Redacció• 
que, si mo!s no, han procura! coordinar i dotar, de• d'aquest honorlfic lloc de treball, 
de més empenta al Centre. 

A partir del gcncr del 1986, torna a imprimir-.e a la nostrn \'ila. Actualment te
nim, linotipia ab rcngles d'escripturn i offset a la P'"' grilfica 

Fins acf he ptocuraresbossar, el més esqucmaticamcnt possiblc, la pelita croni
ca d'una publicació mensual. Pero, és evidcnl, que la lústOria no s'acaba ni es limita 
a la fredn descripció de dades i incidcndco. Darn:111 dt 25 anys. dios d 'aquests 276 
di.tims butlletins editats pel Centre, s'hi poi vcun: t'Cflexada, amb els seus alts i bai
xos, enceru; i defectes. alegries i maltcmpsades. la ruca d'una entitat castellarenca, 
sólidnment arrelada en l'cstimació a la naturo i la defensn d'una identitat i cultura 
a u tOe tones. 

Potscr, sois pcr te.pecte a aquesta neta tmjectorlu de labor humil i callada que 
ens hu pcrrul:s viure un xic més de prop elmón de l'cxcur.,ionismc c:alala, la nostra 
actiwd no pol és:>er d'i ndiferencia. 

J\+1:.l lfiUI'a<lamem, el goig que sentim pcr havct ucon~CJ!luil I:'(IUCsla fila, no el po
dr'Cm com pBrtir amb aquells bons amics que han ajucla t, i moll, a a1·ribar-hi. No cal 



dir noms. Tots ho sabem prou bé. Ben cert és, que els trobarem a faltar a l'hora de · 
prosseguir el camí. 

Es necessita molt de coratge i una immensa convicció pera enfrontar-se amb 
exit, any rera any, amb un repte que, cada mes, requereix alhora, paciencia, flexibili
tat i perseveran<;a. Per aixo, de cara al futur, hom no pot soterrar certes dosis d'im
quietud, de preocupació, d'inseguretat ... Tal vegada, tant debo, potser injustificades. 

Finalment, mancat de merits, expressar el meu suport i admiració envers els com
panys del <<Conselh. Entre tots hem fet pales, moltes vegades, que el defalliment no 
és pas el nostre estil. Per tant, penso que podem seguir mantenint dempeus l'espe
ran<;a de que aquesta labor que avui s'escau de commemorar, tindni una continultat. 

Enhorabona, dones, i que per molt de temps ho poguem veure. 

Jaume Tor rens i Calvó 
Castellar del Valles, mar<; del 1990 

ANIVERSARI 1 FUTUR 
Avui, sens dubte, és ben logic i normal 

que tots ens alegrem i sentim a la vega
da conteos i orgullosos de poder cele
brar el vint-i-cinque aniversari de l'apa
rició del primer exemplar del butlletí. 

Han transcorregut 25 anys de vida 
d'aquesta publicació mensual del nostre 
centre que, com tot procés vital, ha tin
gut els seus alts i baixos, les seves ho
res negres i també els seus dies de goig; 
ben normal tot, al cap i a la fi. Des del 
meu personal punt de vista destacada 
només un fet doble: la seva continui:tat 
i regularitat, tenint sempre ben present 
la migradesa de tota mena de mitjans en 
que hi ha hagut epoques ha fet de la seva 
publicació una mena de cursa d'obs
tacles. 

Actualment, i com a secretari del cen
tre, penso que si no brillant, el moment 
que viu el butlletí si és d'una certa ple
nitud, cosa que sempre fa goig d'esmen
tar, pero -sempre hi ha un pero, és 
clar- m'agradaria fer un toe d 'atenció. 
Si més amunt ha aparegut la paraula 
continultat, donem-li ara, i entre tots, el 
seu just significat i projectem-lo vers el 
futur per tal que aquesta continultat es 
mantingui viva perque d'aquí 25, o 50 
anys, els futurs continuadors no es la
mentin de que un dia per manca de re
colzament del cos social, s'entronca la 
seva publicació. 

Publicar un butlletí, penso, no és obra 
d 'un grup que hi dediquen unes hores 

al mes. Com a portaveu de l'entitat és, 
hauria de ser!, el mitja de comunicació, 
d'intercomunicació de tots els socis. Per 
tant, són, som!, tots els socis que ens es
timen el centre que el butlletí l'hauríem 
d'utilizar i envigorir amb els nostres es
crits, publicacions, articles, ressenyes, 
etc. etc., fent-lo un cos cada cop més vi
gorós de contingut i qualitat. Aixó, més 
que els diners del pressupost que s'hi de
di quin, és el que, cree, ha d'assegurar-li 
una llarga vida. 

És una crida que, aprofitant aquest 
aniversari, faig a tots els associats i ben 
especialment a les joves generacions 
que, per llei de vida, han de prendre un 
diales regnes de l'entitat, tal con nosal
tres férem d'aquells que la fundaren fa 
gairebé 37 anys. 

Josep Sors 

El Puigmal, nevat, a primera hora del 
matí (Josep Sors) 



L'AVIJOSEP 
En J osep és panxut i un xic malgirbat, 

anys enrera aquests qualificatius l'hau
rien ofes pero ara, ara és diferent, ha 
oblidat els anys en que la seva maxima 
aspiració era Huir i ufanar-se de la seva 
al¡;:ada envejable. El seu pare havia es
tat el més alt de la família i aquest fet 
havia marcat la seva trajectoria: << Volia, 
de totes totes, estar a l'al¡;:ada de son 
pare»; ell era l'hereu i havia de demos
trar que podia mantenir les arrels, els 
principis, i els costums de laja conegu
da i tradicional família. 

Durant tots aquests anys en Josep ha
via assolit grans responsabilitats, entre 

El Grup Infantil a I'Aizina del Vent 
(Guillem Diaz) 

elles la de donar llar a d'altres éssers 
vius; era ben bé allo de ... «la casa de 
tots >>. Pardals, esquirols, papallones i 

mussols, tots consideraven en J osep com 
un amic més. 

No tot, pero, són records dol¡;:os per 
en Josep; encara ara s'estremeix en pen
sar en aquella setmana del juliol del 88 
en que: un incendi!, un incendi salvatge 
intenta abatre allo que la família havia 
construit durant tants anys d'esfor¡;:. 
Aquella vegada, pero, se'n van poder sor
tir; va ser una sort poder comptar en 
aquell moment amb persones com aque
lles que, desinteressadament, varen anar 
als seus dominis i els van ajudar a sufo
car aquell infern. 

A tots ens passa pero, (i a en Josep 
també, és dar) que els bons records són 
els que perduren. I.:alegria més gran, 
l'esdeveniment que va omplir de goig al 
nostre amic i que mai podra oblidar el 
va protagonitzar aquella donzella, que 
portada per l'ensenyament de pares i 
amics, va evitar que unes mans cruels 
mogudes per salvatges interessos el des
trulssin per sempre. 

Aquella criatura, que semblava insig
nificant i fragil va fer tota una herolci
fat. Sembla ser que formava part d'un 
grup excursionista d'aquests en els que 
encara queden éssers sensibilitzats per 
la natura; es deia ... SEAC o CEC, bé, ho
res d'ara ja no se'n recorda del tot el bon 
Josep, pero el moment va ser sublim: 
sempre l'ha recordat amb alegria i 
emoció. 

En Josep ja s'ha fet gran, els seus fills 
i net gairebé no el reconeixen, ja no és 
el més alt ni el més ben plantat, pero és 
feli¡;: perque sap que encara hi ha gent, 
com aquella criatura, que lluiten per 
respectar la integritat d'altres pins que, 
comen Josep, donen sentit i vida als que 
els envolten. QUE SIGUI PER MOLTS 
ANYS. 

A.R. 



L'EXCURSIONISTA, AQUELL HOME CULTE 
1 POLIFACETIC 

TIPOWGTA DE L'EXCURSTONTSTA 
·Cada comarca, cada 1lan o perque uo~ cada 1/ogarret delnostre Paf.s, 

Raudeix d'une.s caracteristiques -tam lzumau~s com geogriJ.fiques i 
biologique.s- que el fan únic i iruubstituib/e. Es objectiu de /'Excutsi~ 
nisla, n.o solamcnt puiar al ci1n culminlml de l'iudret o visitar un paratgc 
muges1uós, .drró c·uneixer a fons la vegetació, faunfl, geofugia-. art, histO· 
ria., costwns, tradicion.s i 1/egendes de l'indret que visita. o assoleix, per 
tran.smetra·ho als SCLL5 deixebles•. 

Molts han estat e ls de l'excusionismc 
que han teorit7at sobre aquesta magna 
disciplina. tot i aixb, pero, molts pocs 
són els qui h,m cUbuixat u11 pcrfilmés 
o rnenys ddini1 de la persona que pmc .. 
tica aquesta filosofía: !'EXCUR
SIONISTA. 

Val a di r, que per fer una apm"<ima· 
ció a la tipOlogía de I'EXCl..RSTONlSL-\ 
és <]uelconl difícil. Ho és, per un motiu 
en especial: pcr IN base que s'utililú pe l' 
fer aqucst pcrfi l. 

Actualmeot, a Catalunya. hi ha dos co
rrents clarament difcrenciade• d'aques· 
ta disciplina: cl'esparti>'h i la que po
driem nnomcnar cclassica• . C"l afegir 
també, que últimament estb. aparcixenr 
una ter-cem ••updó»: la que impuls<.:D els 
movimcnts de lleure. 

Naturalment, segons quina base uti· 
li17.em pcr fer aquesta aproximació, els 
resuhats semn fo.,.. diftrents, í fln• i tot 
contradictoris en molts ddfi casos. 

Fins el moment, la vcboant <'Spnrüva de 
l'cxcurs ionismc, és potenc iuda princi
paln'lem pcls c~narnents més uficialistes, 
la vessant de lleure, per le~ Emitats 
d'Esplai, i I'EXCURSI0.\1$\tE CLÁS. 
SIC, per le• Entitats Excurslonistes. 

Nosalll'ef\, perO. parliren de la ba~c 
que I'EXCURSIONISTA només és tal, 
si pt"actica L'EXCURS tONTS~'iE CLAS· 
SIC INTEGRAL. Les dcmés correms, 
les qualifica~m com subdrsciplines 
d'aqucsl. 

Dit aixO. anem dones al tema que 
cns ocupa: la tipología de I'EXCUR· 
SIO:-<!STA. 

Fa temps, un deis presidents de la nos
Ira Entitat. va fer una deñnició de l'EX· 
CURSIONISTA . Br-eu, pero val n dir. 
molt eocer·tada. •L'EXCURSI0NtS1i\ 
tS UN HOM E CULTE 1 POLI· 
FACÉTIC•. 

Així, per comcnc;ar direm que I'EX
CURSIOXISTA ha de reunir aquestes 
dues condicion:t d'entrnda: ser unn per
sonaCULTE. en el sentit més ampli de 
la p<traula i POLI~i\CETUCA. 

J.!ns explicarcm. Ouan djem que I'EX
CURSIONISTA é• una per:~ona CULTE. 
tem referencia a que ha de posscir una 
~ríe de roneixemenL< b:isics, perO sQ. 
1 ids, sobre histórla, art, geogr.úia. bota· 
nica, wologia, geologia, física, qu,micn, 
cost ums i llegendcs del nos tre t>nfs. A 
més perO, de pos!:lch· aquesLc; concixc
men1!!., ha de ser, naluralment, respctu6s 
amb ells. En símesi, podriem di•~ que 
CLl .. TE en aquc~t cas. seria siOOnim 
d'EDUCAT, CONEIXEDOR, i RES. 
Pt\CTUÓS. 

Ouan diem que I'EXCURSIONIS'J"A és 
un horne POLII'ACÉTJC. fem refú~ncia 
a que és capa~ de p•·acticar sen.e cap di· 
ncultat, una s~rie de d1sciplinas inhe
rent.< a la prilctícn d'aquesta filosofia. 
Aíxf, un EXCURS IONISTA ha de •aber 
una mica ele lOles le!\ tecniqucs qu~ s'uti
lil1cn en la práct icn habitual de 1"1-.xcur
slonisme, sense Ol'l'ibar a ser, en lo mn
juria dels casos, un \'(,:ritable ecopecilh,ta. 
en aquest cas, POLIFACETIC sería >Í· 
nonim d'IMACINATIU, RESPO~SA
DLF., .\>fESURAT, i SE!I:SAT. 

De momcnl dones, tenim que ('excur
s io nista h~" de len ir a.questes caraclcds-



tiques: SER EDUCAT, CONEIXEDOR 
1 RESPECTUÓS AMB EL PASSAT i 
PRESENT DEL NOSTRE PAÍS, IMAGI
NATIU, RESPONSABLE, MESURAT i 
SENSAT EN LES SEVES DECISIONS. 

Tot i aixó, !'EXCURSIONISTA, ha 
d'ésser a més, una persona que podriem 
anomenar HUMANISTA. Ha d'ésser 
co·nscient en tot moment del paper que 
esta desenvolupant en la nostra socie
tat. Tot i aixó, !'EXCURSIONISTA ha 
d'ésser una persona un tant INFLEXI
BLE, encara que en moltes ocasions pu
gui ser TOLERANT. Es per aixó, que 
l'EXCURSIONISME és una disciplina 
un tant especial. Més ben dit, per ser del 
tot correcte, diriem que l'EXCURSIO
NISME és una FILOSOFIA, una mane
ra de viure i de comprendre la realitat 
que ens envolta, i per tant, una forma 
d'entendre la VIDA. 

Tampoc, no podem deixar de banda 
la RELIGIOSITAT de !'EXCURSIONIS
TA. Cal assenyalar que !'EXCURSIO
NISTA és una persona RELIGIOSA, en 
el sentit més ampli de la paraula. No té 
sentit, definir a un EXCURSIONISTA 
com a una persona agnóstica o atea. 
tampoc, és ciar, no podem caure en el 
pareny de definir a !'EXCURSIONISTA 
com un aferrim practicant d'una deter
minada religió. 

Un paper, que en moltes ocasions es 
deixa de banda és el de !'EXCURSIO
NISTA coma MESTRE. La historia de 
la majoria de les nostres Entitats, és ple
na de grups que s'han iniciat en aques
ta FILOSOFIA, al cap del qual hi havia, 
pel cap baix un EXCURSIONISTA: EL 
MESTRE. El paper de !'EXCURSIONIS
TA coma MESTRE, en mol tes ocasions 
ens passa per alt. És pero, aquest punt, 
el més important de tots, jaque si no hi 
ha una correcta transmissió dels apre
nentatges, aquests es perden en el temps 
o bé es tergiversen, donant lloc, en els 
millors dels casos a subdisciplines sub
sidiaries de l'EXCURSIONISME. 

Dit tot aixó, arribem al punt i final: 
el perfil de !'EXCURSIONISTA. 

L'EXCURSIONISTA ÉS UN HOME 

El Grup Infantil al cnlter del volea Santa 
Margarida (Miquel Badia) 

CULTE i POLIFACETIC. ÉS IMAGINA
TIU, RESPONSABLE, MESURAT, IN
FLEXIBLE, RESPECTUÓS AMB ELS 
AL TRES i AMB TOT ALLÓ QUE L'EN
VOLTA, PROFUNDAMENT RELIGIÓS 
I MOLT CONSCIENT DE LA TASCA 
QUE DESENVOLUPA. 

Segurament, molts «Excursionistes>> 
no estaran d'acord amb aquest perfil. 

Només els hi prego que reflexionin so
bre un punt: PAGA LA PENA DEFINIR 
A L'EXCURSIONISTA SOLAMENT 
COM A UN GRAN ESPORTISTA O 
BÉ COM A UN MERA VELLOS 
ANIMADOR ? 

P.D.: Si heu barrinat sobre aquestas
pecte, teniu tot els punts per ésser un 
EXCURSIONISTA. 

L'EXCURSIONISTA ÉS, EN DEFI
NITIVA, UN GRAN PENSADOR. 

Alfons Gisbert i Ramon 



REFLEXIÓ SOBRE LA MISERIA 
1 L'ESPERAN«;A 

En Josep Coll cr• un home ria ller i treballador. Dur.lnt molrs anys v<\rem tcnir 
la sort que va acceptar de bon grat la respoosabilitat de lir.,,· cndavant aquest butllc· 
ti, del qua! ara en cclcbrcm c ls 25 any<. El seu taranm\ opti mista l'aj udava a mantc· 
nlr vi \la l'e!;pe •·an.;a en hl inccrtcsa del futu1~ a. desg•'íl l de la umala espina• que la 
realitat deixa entl'eveure o cm.la pas i a desgr·a.t deis cops queja no tenen solució. Era 
un homc treballador i positiu que s'entrcgava a una fei11n amb la bondat de qui s 'es· 
fo,..;a per un objccliu llo"ble. Sense defallir ni perdrc force<. Va captenir-se així en 
les exigencies de la vida i una part molt valuosa de la scva disponibilitat la va 1\:.cr· 
var per als alu·es, cu un compromís social i espootani pie de generositat. Es ai.<J que 
són tan d'ag:rair les actituds d'aque.<ta mena. Oemostra que encara hi ha persones 
di<po<ades a treballar en >ilcnci i de manera espontAnia. esgarrapam una pon:ió de 
tcmps del mercadeig quotidiA a que cns obliga la necessitat de guanyar·nos la vida, 
pcr a posar-Jo al servei deis altl"e~. Després del scu trasp3~. les coses han mantingut 
uno aparen{.:a de continu'itat, empeses pel mateix afany eJe no abandonar i dt! con ti· 
nua•· treha llant. 

De sempre, l'cspcril que ha mantingut actives les cru ittus cxcur~ionistes de C~• IU· 
lu11yn i que les ha fec arHtr cndavant ha consistit, de fonna gaircbé exclusiva, en la 
bnna voluntat de persones poc concgudes, que s;ha n avingut a oferir el ~eu u-ebaJI 
en in te res d'un bé social, sense comptar guanys materials, amb l'únic objectiu de pr()o 
muurc la solidaritat entre le~ persones i !'amor al pals. E ls hn agradat fcr·ho aixl. 
Pero l'amor. que é> un >entiment massa eteri si s.:' l dc~pulla d 'intencions pas.atgc· 
~ ha topat fatalmenl amb allo que Josep Pla anomena. amb molt bon criteri, •el 
realisme femtge de la vida familiar i social catalana -dinen.. dincrs, diners!• Es sor· 
prcnent la capacitar que cenim la gcnt d'aquí per a menysu~nir la irnport:incia de les 
co~cs que no tenen una impl icnció material palpable i evident. L:cducació que hem 
rcbut tradicionalment ho COI'Uribu't'r a imbuir·nos d'un fols COI'It"epte de la utilitat molt 
c:.tirnat <.~ntrc cls catalans lot i el.'\ seus perjudicis cvidcncs. 11om cendcix ti pensar 
nn1um lmem que u tu( el que no són pe~setes són punyctcs.~~. Aquesta idea ha esta t ue· 
fnMn per· al .nosue cutoru natural perque ens ha Jll'h·~ll c.lc scnsibilitat i no hem vbt 
In necessitat de respectar-lo. De manera que els espais naturals, pmtegits o no per 
In llei, paceixen hu1niHaciuns constants de pan de les autoritats que legalment n'hau· 
ríen de tenircurn. Eh p¡;trCiculars i les societat..~ ~pe roen dclci'OM>S el moment de con~ 
truir pistes d'esquí massi[icadcs i mal girbades, d'obrir aceesso;, deficient.• i sahat· 
gcs. d'urbanirzar i oferir material al consumisme desenfrenat de la >O<:iclat ch·il. En 
rclació a la naturalesa, hom segueix la poUtica de olu gallina deis ous d'or•, que no 
é~ cap pOlítica en scntit cstric1c. Tambéés patflic i d'unu pob1'Csa espiritualgr"an l'csttu 
de hrutícia i aband6 en qu~ tcnim cls pobles i les ciutals. Anant per carretera, avial 
es perd e l cornpte del s abocadurs inc.·.ontroJats i un hom acaba admctcnt, vent;ut, que 
)u hrutícia impera arreu. No cal anar gens lluny. Qua lsevol poble, qualsevol carrete· 
ra. qualsevol indret. Les autoritats no hi fan res. Ningú no hi fa res. Tothom considera 
lógic i natural desprendre·s de les dcixallcs en qualsevol moment i en qualsevol lloc. 
Pcr aquest motiu, les p:u-nule.li. que e~t.an més de modn actualment. tals com •Euro
pa• o apogrés•, no M>n sinó el pmducte inúiH i scnsc scntit d'una verbositac pul.ítlcu 
que [a riure de tao Hctfcia com és La realirat da•anl no~trc no admet paHialius: le· 
nim un país que [a pena de brut i de deixat i el fet d'ha\Cr ignoral acritud.• nlés clvi· 
ques és un signe incquhoc d'cndarrerimenL 

Ens queden les entitat:. cxcursionistes. Des deis orfgens, l'cxcursionisme cata lb 
ha assumit la tasca de l'ecordar a la sociclat el valm· de la noturalesa pcr ella matei'XO 



i la necessitat de preservar-la i protegir-la deis excessos que provoquen la cobejanc;a 
humana i l 'afany materialista fora de mida. Aquesta necessitat ha arribat avui dia 
allímit de !'estricta supervivencia, donat que els avenc;os científics i tecnológics han 
posat a les mans de l'home un poder molt gran de transformació del seu entorn, amb 
l'inconvenient greu que aquest poder s'esta revelant temible perque no solanar acom
panyat d'una consciencia respectuosa envers les coses. Per desgracia, el procés des
tructiu compta amb la complicitat de la societat consumista, que busca el maxim 
grau possible de comoditat material i renuncia amb molta facilitat a encarar-se amb 
les dificultats cioHectives. Més aviat mira defugir-les; les considera una molestia inútil 
i una amenac;a per a la seva estabilitat. Els seus valors són la passivitat, la indiferen
cia, l'utilitarisme insolidari i negatiu. Per aixó convé que certes activitats saludables, 
com és ara un excursionisme pie d'inquietuds culturals, facin de contra pes en aques
ta balanc;a. A Catalunya, l'excursionisme no va néixer comuna activitat lúdica, sinó 
que expressava la voluntat col·lectiva d'un sector minoritari de la societat de desco
brir el país per tal de ser més conscients del seu valor i evitar que caigués en la ruina 
i el descredit. En aquest sentit, la formació d'entitats excursionistes va ser un fruit 
tarda de la Renaixenc;a. Jo cree que aquesta és la idea primordial que un centre ex
cursionista ha d'infondre als nens i als joves que s'hi acosten. L'excursionisme ca tala 
ja té una llarga tradició histórica que l'ha convertit en una escola on hi aprenem a 
estimar el que és nostre. És molt probable, pels temps que corren, que aquestes in
tencions siguin candoroses i destinades per endavant al fracas. És molt probable. Pero 
és una actitud noble davant la vida i, quan he comenc;at a escriure, he volgut posar 
l'exemple d'un home que pensava així. 

Joan Esquena Moret 

Els fundadors de l'Associació Catalanista d 'Excursions Científiques 



••• 1 ANECDOTARI 
Quan un diumcnge al \e<pre la Tcmi 

\rtl trucar.me pcr fer-me saber que el 
BUTLI.ET1 de la SEAC compila aquest 
mes vint-i-cinc anys va donnr·mc una 
sorpresa d'aqucllcs que només e> tenen 
una vegada <.:ada qunrt de scglc. No rue'n 
¡~;nhia avenir. Si no hagués es tul pcrque 
el iogur, que tenia a mig menjar, •con 
frutas del bosque• (aixl d'ecologica é> 
l'et iqueta) caduca\'ll al cap de poqucs h<>
res (també esta>-a imprés a la llcngucta 
que Ji feia de tapa) no me l'hagucnt aca
b<lt per por que em reprenguc>- Cna .e
gada recuperada la scrcnitat "aig co. 
mcu~ar la fase-que hom anomenn de 
t'C"ress ió vital. Mircu: <1ue vint·i-cinc 
nnys ahans hi haguessin munmnyc.s fenL 
un estor~ mcnt,tl puc l'l1'1'ibar a mig 
Cl'eUl-e-ho, que hi hagués gcnt arnb sufi
eient hwnor com pe1" e~c,·iul"c dc~in1e
ressadamctll pot ser perquC scmpre hi 
ha hagut gent amb temp• a pred re per 
peotinar gats_ pero, que ja hi haguc>· 
sin imprentcs, oo. Per aqul si queja no 
hi passo. Que us heu cregut, que heu 
d'enverinar la meva dmdida inrlocencia 
amb tan dtustlca lleugercsa do~mAtica? 
Scmprc he pensar que amb mi vnn arri
bur tvles les coses que ara coneixem: no 
COl 1 r-enqueu els csquemc~. s i mi plau. 

Com que sóc de natura lesa mortaJ i , 
segons diuen no tinc arguments prou >0-
lids pera rcbatre-ho. d'anima pecadora 
en deixaré caure en la filcil temptació 
deltópic. Pcr aixó, us en"io a tots petons 
1 abra~adcs en mo<iu de l'esdc>eniment. 
Pctons i abra~ades que. per altr-a banda, 
voldria que fossin triats, r·emenats ido
sificats en dependencia di recta de quien 
s ig ui el/la rcccptot/a. Una vcgadti t·u.:ht
rit aquest punt, patla1·é uno mica del 
que ha de significar aquest anivcn;tui 
tipo-lito-ccl-lulógic. 

El primer que em va sobtar fou )a 
ooincidtocia de dates entre la sorcida re
gular i mensual del BllfLLtTl i diver
~s rets socials a ni\·cll mundial gens co
muns com poden ser, per exemple, la 
constitució del Congrés de la ~1icronc· 

sia, les barallcs frontereres entre Soma· 

tia, Etiopi:> ' Kcnía, el llan~ent del 
primer satCI·Iil de comunicacion~ co
mercials nord·ar.ncrica que s·anomena~ 
va Early Birc.l v <tliC Chachapoyas (Perú) 
estigués, l'uny 1965, als 2.324 metres que 
continua csltlul en l'actualitat. Sóccons· 
cient <JUC ulg(l d'aquells que ~emprc se 
solen distingír pe rla seva habilitaL de
ductiva i la scva sagad1at. a vohes pe. 
dan t. pugui pensar que tot aixo ho he ha
gut de consultar en algun lloc o ah re i 
que m'ho podía h:..-.>r estalviaL Tenen 
tota la ntó. Ho he e<tret d'un llibrc de 
I'Editoriul Andina que a les illes CanA· 
rics, a Ceutn i a Mel illa \-al 45 pessetes 
menys que a In Pcnlnsula, segons con~ .. 
ta en la ltlp<t. El fet que hagi afusclltlt 
un ahnanuc d'tH.¡uc~ta 1nena no nega, 
cree, la coim:h.ICncia i l'adquü;ició de co· 
neixemcnts sobre coses que, gairebéc~· 
tic segur, i"noraven tam com jo malci.x 
aquclls qui gMín criticar-me la pen:,ada. 

La me•-a primcrd coHaborac ió en el 
BIJlLLETI el podem trob<lr a mitja cdat 
d'aqucst. o el que \e a ser el matcix ru 
a la vom catoru anys. No pretcnc n!· 

mourc lu conci~ncia de ningú si :.úirrno 
que roren les seves planes les prirncrec; 
<lUt' vun acoll ir un text meu pcr fer-Io pú· 
bJic. Ondima! qui ho havia de dir: !'ex
periencia em va agratlar i li vaig anar 
trobant el rcvolt. Ell, i les persones més 
pl'Operes a la •cva rcdacció foren els vc
ritables cómplice.. delturment literari 
(al>-' ~landa! quins fums adjec<i\-als que 
hi deixo anar) que posterionnem \'a anar 
engcndnull·se dins meu. a l'e-spcra d'un.n 
He-adora de pl'Ou confian~<a com per ter
lo néixer en condidons. 

Potser· scriu unu po~t uta pmu Ct icu 
tamentnr-r11c de no ha ver estat un coHa. 
boradm· fundacional. Em sap greu, cal 
dh·-ho, no ha ver uascut un infant-prodigi 
i enganxar 1c:> me"es primeres siHabcs 
amb g.rampOns i piolet. Ho sento i em 
rcca reconeher que '-aig comcn(ar les 
cartilles de lectura í escriptwa amb la 
,-ulgarit.at amb que tothom (fins, poto;er, 
aq uell Camilo que a.r" esta tant de moda) 
les enceta. i\ més, que podia explicar 



quan tenia prou feina a no pelar-me els 
genolls i els colzes víctimes de l'esbran
zida poc ortodoxa d'un capitost més va
lent que jo? Que importa va a l'opinió 
popular el color del betum amb que vaig 
empastifar les parets de casa en un in
tent, frenetic pero gens maquiavel-lic, 
d'imitar els pintors que acabaven 
d'anar-se'n? No trobeu que haguera es
tat una disfunció del tot impropia el fet 
de preocupar-me, aleshores, si per «pas
sejar» pel Nanga Parbat calien melons 
d'oxigen o flabiols sonant? La meva ve
ritable intenció, ho die de debó, no és 
ser cruel amb les paraules i, en toe cas 
a tot estirar, segur que sóc menys cruel 
que la visió que tenia, en aquells mo
ments, del metge pediatra i els seus es
tris per a la vacunació infantil 
obligatoria que em tenien aterrit. D'aixo 
sí, que me'n recordo perfectament; de 
la <<vella xiruca» i de <des hores passa
des», ni la més mínima idea que pagues
sin existir, ni que fos només «perfums 
de sabatot». Res de res. 

Mentre escric aquestes línies amb els 
aparells que la mare tecnica i el pare 
«engegar-ho tot a dida» m'han ofert (en 
detriment del trinxeraire llapis de fus
ta amazónica) he fet un viatge mental 
del qua ha estat una publicació d'aques
ta mena en el darrers anys. Les conclu
sions a que he arribat encara que 
minses es poden simplificar en una so
la: és un mitja de comunicació que co
men¡;:a la seva funció just allí on _s'acaba 
la lletra impresa. El BUTLLETI (noti's 
que tret d'error d'imprenta o fi d'exis
tencies, per a dir-ho en argot comercial, 
sempre l'he anat escrivint en caixa al
ta) ha estat molt més que una lloan¡;:a a 
la lluna que en ser vella s'enfaristola 
tant que ens fa agre el vi quan en 
ignorar-la el canviem de bóta; ha estat 
molt més que una condemna formal i 
sistematica al grill empipador que han 
palntat el seu bivac arran mateix de les 
nostres oldes i molt més, moltíssim més, 
que el resignat i pietós acte de contric
ció davant la primera paraula que vam 
deixar anar quan el nostre nas va pre
tendre fer d'hoste a casa d'una flor que 
tenia llogada, amb dret de cuina, una 
abellaque s'enfurisma per tant pindo
losa i inoportuna visita ... 1 encara més. 
Tal i com diuen els catalans en general 
i l' Amades en particular: a manca de 

El Campanile Basso. Dolomites Alps. 
(Baldomer Parera) 

memoria carnes, BUTLLETI o cues de 
pansa. 

El BUTLLETÍ ha estat també l'anec
dotari dels nostres més recondits se
crets. Els records que mai han 
trascendit al paper. En ell hi trobem pet
jades no recollides graficament. Mar
ques de sola en la neu que van més enlla 
del Canigó o dels Alps sulssos. Somnis 
que cadascú coneix, imatges que, amb 
més o menys amor i ben sigiHosament, 
t'enfilen a la carena o et davallen a 
l'avenc. 

Ressenyes d'excursions, per exemple, 
que no transpuen de la tipografía, man
ta vegada tópica que parla d'uns camins 
bellíssims i d'uns salzes que fimbregen 
sense treva, sinó que es deixen endur 
per la volatil susceptibilitat de la tinta 
perenne que ens imprimeix les nostres 
propies emocions on nosaltres li dema
nem. Vint-i-cinc anys han doant i donen 
pera molt, pero que per sort nostra, en
cara no han donat cap a tot. Només de 
nosaltres depen el fer passeres damunt 
l'aigua inconstant del riu d'allo que en 
justícia (justicia sempre subjectiva, és 
calr) ens pertoca de ser. Passeres que cal 
refermar amb l'optinisme, amb l'amor, 
amb l'esperan¡;:a i ambla fe amb que ens 
encomanaren, més o menys directa
ment, aquells qui han retornat a la te
rra, a la pau, a Déu. Des d'allí dalt ens 
somriuen i estan amb nosaltres. Agralm
los-hi, una vegada més ... 

Víctor Valls i Clotet 



DES DEL COLL 
Quan arribo a un coll de muntanyes m'agrada que hi hagi una clariana per on 

contemplar el paisatge. De moment dono una ullada a l'entorn pero tot seguit miro 
enrera vers ellloc d'on vine. M'agrada asseure'm i repassar amb la vista tot l'itinerari 
fet: la vall per on he travessat un rierol; la pista que planeja; aquell nucli de tupida 
vegetació on he begut a la font; la baixada on m'he pelat el genoll; la raconada o baga 
on he sentit tant de fred; l'arbre immens ple d'ocells fent-hi concert; l'ermita petita 
i solitaria; aquell tros de camí que no em duia enlloc; l'arbreda sota la qual puja una 
drecera; aquell pelat de roca tan adient per prendre-hi el sol... 

En la quietud d'alla dalt, la visió de cada un d'aquests punts m'omple d'imatges 
que se'm fan vives i proximes. Records de moments plens d'entusiasme o de defalli
ment. Moments viscuts plenament en caliu de grup o d'altres enmig d'un ambient 
potser crítico distant. Llocs on he fet parada i fonda i llocs d'on n'he passat massa 
depressa. Com per dins el túnel del temps, em trasllado de l'estona d'aproximació 
al cim a la que he passejat vora el camp d'oliveres; de quan m'ha picat una ortiga 
a quan unes violetes m'han obsequiat amb la seva olor. En la quietud, s'esta bé dalt 
el coll. Pero hom no s'hi pot quedar. I, més tard o més d'hora cal posar-se de nou 
de peus a terra i reemprendre la caminada. 

Arribar a una celebració de 25 anys equival a arribar dalt un col!. El nostre butl
letí té rera seu una pila de números (Pepet, són ja 276!). Fullejant-los et trasllades 
als diferents moments viscuts per l'entitat i a les teves propies vivencies dins d 'ella. 
També passaries hores rellegint-los i és bo de fer-ho. Pero no ens podem quedar aquí. 
Cal seguir endavant, amb els anims reconfortats pel repos d'aquesta parada i per la 
trabada festiva de l'aniversari, continuant el treball amb ganes de millorar el butlletí 
cada vegada més i fent per manera entre tots que les col-laboracions augmentin. 

Que, camí enlla, d'aquí uns anys, poguem tornar-nos a trabar tots dalt d'un altre 
coll per fer-ne festa amb renovada il-lusió. 

Teresa Maria 

Monestir de Sant Lloren~; del Munt, de Sandra Varela, autora del Grupo B que ha 
guanyat el concurs anyal de fotografía 1989 



1 CURSA DE MUNTANYA BAGNERES-PIC 
DU MIDI-LA MONGIE 

!.a prestigiosa ciutat de Bogneres (BO>rlrems, en occituA situada a poc 
quílometres de Lorda i al peu deis Pirincu.< del con/6 ele I'Estat frances, 
va celebrar per printer cop el di a 15 de julio/ pmpa.uat uua CUTSa interna
cional de muncanya. 

tis t rocla d'una prova durí~sima. pen· 
~adn n In mida d1atletes complcts, car no 
es po~ p<H'tO r un ritme sostingut en un 
r'CCOfl"eSUt de ~3 Km. que COHlbina <.:On
tinuamcnt pujadcs i baixades; a més n 
més, cls uums en plena tartera i els pen
dcuts d'hcrb~ rc1lbcosa cxigeixen una 
gl'an concen ll"ació per lal d 'c\·itar acci
dem~. Pre~ntn, dones, una suma de fac
rors propi~ ünicamenl de tes curses de 
munu.nya, deis quals destaquen ets 
3.100 mc1rcs de desnhoell que cal supe
rar en pujada i cls 1.900 metres en 
bai<ada. 

O'uns quant• anys en~a. cada vcgada 
se scnt p3rlur mé!'l de curses de muntan
ya. Hom poi preguntar-se e l perque 
d'uquc~ta prolifcra.ció dintre el món de 
l'atlcti~rnc de gr .. m fons. La resposta cree 
que és ~ implc: h~ divi~u de l'home - i la 
dona- c~portiu és d'anar cada cop més 
lluny, mes enll:\ n mes amwlt. Per tan!, 
mai nn e~ rrobnra més a prop de tes t'S· 
trc llcs que en plena mumanya, i encara 
més si es 11'0ha o l'a ha munLa nya. com 
és en aqucst cas. Després d 'haver gau
dic de le• di;til.ncics classiques, el com!
dor.'a es can~a de transitar damum l'as
fah i. del eró~ de noYcs a\.:cntures, busca 
afnnn•amem trobar d"altre:. scnsa
cions._ La muntan\'n ens submergeix en 
un món de fades, ·nuny de tots ds pro
blcmcs matcrials de la >ida quotidiana. 
És un rcfugi que ens incita. a la hwnili· 
ta l i al rcspcc:tc: durant tota una. ascen
s ió ancm inclinats,.amb l'esquena virl· 
ciada. la lmcnt co1n en reverencia. la 
mun1anyn és 1ambé un Len·cny de can· 
vis on els ndve1 -..~a ris no exlsteixt.'"Jl: l'únic 
obstac lc o v~ncer és el pe tldeut, i el co
rredor dialogo cnminuament a1nb el scu 
cos i t\mb e l scu esperit... 

Dins la matcixa cursa hi havia dues 

catego1·ies: tnarxaircs (• randonneurs•) i 
corredorR. Els pt'lmen:; vam sortir de 
Bttgnc t-es (550 m), a tes S del matí, men 
trc que cls .segons V(Hll fcr·ho a dos 
quarl• de 8. Els cims es velen coberls de 
boirL,, pc1·0 no va tarda r a Huir un bon 
~ol que picovu de valent. El pr irner qui· 
lometre nnava pels carrcrs de la pnhla
dó, partlnt de la pla~a Lafayctlc cap a 
l'cslació del ferrocarrill, per acabar pa.<
sant per davant del Casino fins a prcn
dre la carrclereta asfaltada que s'cnfila 
decididamcnt, fcnt uns quams Uace1s, 
cap a la crcu de Manse. Aquí prenem un 
cam1 de bosc que puja una bona costa 
fins al coll situat a poca distancia del 
Mont Monncr. a 1.095 melres d'ahilud. 
Una t I"U\'C>st\ pcr un esplendid bosc de 
r a igl) i una bont\ baixada ens deix.en als 
plan< d'G•quiou (1.035 metres), on u-o
be m un uvilut"llament. Fern un cun u-a· 
jcctc ploner llel' can-1í asfaltat i aviat el 
dcixcm r>e•· emprendre un dc.·.cidida bai
x.ada, scguint )liMes forestals, que va a 
cntla~ar amh la carr-eter• de la vall de 
l..csponne, en e l lloc dh la Vialclte (750 
mctrc:.). 

Aquí tor-ncm a empalmar la pujada. 
encaro que no 6 mas.sa fona ja que se· 
guim per carre1ec-a cosa d'uns 3 Km. En 
ser al pontet d'Abay (850 m.), passcm a 
l'altm bandn del riuet de Lcsponne i, per 
un bon cnmf carreter, arribern al Uoc dit 
Le Chiro•dct (1.060 m.), ou hi ha plc de 
gé11t ucamp"d" pels vnltants. El sol ja es
ca Ira forr, perO l'itinemr'i va prcfcrcnt· 
menL pcl bosc.:. i aix.O fa que marxem gai· 
rché semrwe a l'ombr..-t. Els corredors 
que no J')tl~r::en pel Ch.iruulcl en un temps 
infe rior o l e~ 3 hores i mitja, són invi
tats a deix::u· la cursa i se'ls porta en ve
hiele al punt d'a,.,.ibada. Val dir que els 
primcJ"s c.n passar-hi van fer-ho en poc 

.. 



mé~ c.J 't.tna hora i rnj l jt"! i ja porta.ve n 21 
Km C:l les cames. 

Un ampli camí pie de roe;:, ~·cndin.~a 

en una magrufica faged:l i, a IDCliurn que 
guan)t:lll altitud, , ·an apareixcnt els 
a,·eu. ~n ser a l Rc~c•"·oir - un gran di
pO~il d 'aigua amb Cinalitats hidro
elC<.:triqucs- , situm t i 1.280 meu·e.-;, e l 
hose uc~apareix sobladamcnt i en~ en.
carcm amb un enorme penden! d'herba 
i roatolb que superem mcn..:Cs a un ben 
tra~at camí de bas l que, fcnt una gran 
quant itOI de giragonccs, deseinbo<::a u la 
sortido d'aigües dd Lnc Bleu (t;:,lony 
Blau). sobrepassada !'altitud de 2.000 
mell=. Durant tota aquesta pujada 
- la mi:s !larga i ;;o.tinguda del 
circuit- hcm anat t1·ohom collcs i 111~s 
coue~ de turistes i excur~iouislcs juque 
és un patmgc que val In pena de vi~itnr. 
L'estany. (or~ gran, la hooor al >CU 

nom, 1 les ~ves ai.guc) tr.msparents con· 
vidcn u fcr-hi una suc..·Hda. Nos.altre.'\, pe· 
rO, noméb cns ature rn Urtb momcnt~ pe•· 
repostur d 'aigua ~~ controJ/avitua lln· 
ment, i tot scguit ens cncarem amh el 
pasmé!. carclc.terístic del rccorrcgut: el 
Pas del Boc.. una paret de roca vh a 
d'lma cinquentena de m<..' tres d 'allurll, 
tO(C:t.lrncnt vertical! ¡\·lulgrat la sevn e~
pect~lculurilat, el cert és que no p1·csen
ta. cap mena de problema perquC hom 
hi ha e><Ca\iat w1a M!rie de graoos, a li 
tal de carní. que s'hi enfilen 101 fcn1 ¿jga
z.ague~ i que o o ~.::xigcixcn alu·a cosa que 
fcr scrvi •· una rnica les rmms, i prOl"U~ 
rar rnirar sota el$ peus al menys 
possiblc ... 

Continuem pujant, :sra !\uaument, en· 
mig de !')a::.turatgcs i poc~ rninuts mes 
amun1 deixem, cnsott\t, l'e!\1..any V<..' ni. 
No tardenl en ll'curc e l nas pel coll 
d'Aoubc (2.370 m.), ou hi ha un ah re a vi· 
tuallamcnt (cls situat~ en plena m untan
)"han c>lat fomits amb helicóptcr). En< 
trobem envohats de cims i amb un 
temp~ es¡>l~ndid que ,·eal~a la bcllcsa 
d'aquec:t<; IOCOm!i. Arn hem de cun\'it.tr 
de marxn ande llcn~ar-no< rostos ""'" 
pcr un cami rocalJó~ que tra\'es.sa una 
enorme tartera fin> a tocar els plan~ll> 

herbucs del fons de la coma. t.; na vega
da. e ls hcm traves.snt, torneen a cnfi lou·
nm. drelurcramenl fins aténycr el collet 
de la Bonida (2.300 m.), on ens ofcrcixen 
aigua. Despres. pcr no perdr·e el co>tum, 
wrnc.m a davallat w1 bon grapa1 de..• me· 
l l'CS fins gai rebé a IO<'nr ]'cslany d'On
cel, en les aigüe~ del qual s'cmmit·alln 
el majcstuós pie du ,\lidi deBigorrc(pic 
deu ~lil'<lia de Bigllrra, en oa:itá~ al cim 
del quol hem d'ar-r1har. Abans, pcró, 
henl de pm~sarcl oontrol de l <.:.ull d e Scn4 

cours (2.380 m.). on cal que an ibis en 
mcU)'S de 7 hores .~i no ct vols vcure des
quaHricat. A rítol inr01-matiu: cls pri· 
mer'") 'an passar-hi en Jttcnys de 3 ho
ras i mi tja, dcsprés de portar 35 Km. 
correlll! 

J.\ J)tl l' l ir d'aquc~t coll ja ernp;;tlmcm la 
carrelera de lcrra que .s'enfUa scu:se cm
but~ muntanya amunt (els rot.xe~ que hi 
pugon han de pagar pcatgc) i que pro· 
cedci.< del col! de rourmalct. És uno ca· 
rre 1e ra que hom recouwuu a ls 
conduc..·lo rs de fer-Io Cola en primc•·a ... 
Ja us podcu imaginnr, dones, com hem 
de gruar IOt• els qui la pugem a pcu, ea
nlinant o corrent (d~ que poden). Uus 
quiiOructrcs més omunl arribcm a In ti 
de la l'mT<..'tcra, i d 'nqu¡ a l dm d el píe 
tothom que hi ,·ol ttrdhar b.a de fcr ho 
a fort;~ de mon.gctc~. El cami qu<: s'hi en
fila e• moh redl'C\al i cal esfor~ar·>'hi 
qui ·bap-lo. De 1o1a manera, per al!'t qui 
patticipcm a la cur SH lcnim e l con~ol i 
l'eslfmul de s:.tbe r que é:> la dt-'lrrcnt )'UJ 4 

jada que hem tic guanyar. El guig que 
se sent en ~embocar al mirador-<.:uns
trurt dah el pie du ,\1idi, a 2.872 mctres 
d'altitud, és inde>CI iptible. A llló$ de 
t rob~w-hi un bon avil uullament, I'Ccor· 
c..lcm que és un formidable mirado1· ~)o
bre unu bona part del Pirincu. que ens 
permet de contemplar un meravcllós i 
cxtens parloram;.i. Aquest pie, ca1 rcgat 
d'hist<'>ria, derno• l''" a hastamenl allo 
que J')()l la voluultll c.lc l'home: el~ mate· 
rials pe•· cnnhuit·hi c ls primer~ lona· 
mcnh del futui' obscn'atori \·Un ser 
Ll'allbpunats muntan)a amunt a e'p:ul
les dds homes i amb l'ajuda de mules. 



D'aquesta manera es va poder construir 
un observatori que gaudeix, avui dia, 
d'una gran reputació internacional. 

Des del cim fins a la meta -situada 
a La Mongie, 1.100 metres més avall
només hi resten 13,5 Km i tots són de 
baixada, aquesta perspectiva ens dóna 
anims i ens posa ales als peus. Si bé cal 
posar atenció en da vallar els revolts del 
camí summital, en ser a la carretera tot 
canvia i la cursa es torna relaxada, amb 
un esfon; mínim; només ho espatlla una 
mica el fet de la pols que aixequen els 
vehicles que hi transiten, encara que 
-sortosament- són pocs. Deixem en
rere el coll de Sencours (els de l'avitua
llament ja han plegat) i anem a 
entroncar ambla ruta asfaltada del coll 
del Tourmalet, famós perque és un dels 
colls més difícils de la prova ciclista del 
Tour de France. Aquí hi ha el darrer avi
tuallament, pero no valla pena d'aturar
s'hi perque només resten 4,5 Km., per 
al final. A més, la boira baixa s'ha enfi
lat des del fons de la vall fins aquí i aixó 
ens permet de refrescar-nos durant tot 
aquest tram final. 

Quan manquen menys de dos quiló
metres de cursa, ja divisem les edifica
cions de La Mongie (per cert, molt poc 
«edificants>> ... ) i també podem sentir els 
alteveus instaHats a l'arribada que 
transmeten informacions, amb un rera
fons de música «marxosa>>. Els dos úl-

tims llacets de la carretera es tallen per 
unes dreceres senyalitzades que traves
sen uns prats. Finalment, ens cal fer un 
tomb entre els mini-gratacels d'aques
ta coneguda estació de muntanya i es
quí, fins a travessar la meta. Un públic 
molt nombrós ens rep amb calids aplau
diments, i ens envaeix una gran satisfac
ció d'haver acabat en bones condicions 
una prova tan exigent. 

El temps que els organitzadors havien 
previst per als primers era de 5 hores. 
Dones bé, el guanyador absolut només 
va necessitar-ne 4 i mitja! encara que no 
ens va sorprendre massa tenint en 
compte que estem parlant de Jean-Do
minique Calbéra, vencedor de moltes 
curses d'alta muntanya i, fins i tot, d'al
gunes de 100 Km., en carretera. Amb 
raó l'han batejat els seus conciutadans 
coma «l'aliga de BagnereS>>. En quant 
a les dones, la primera en arribar a la 
meta fou Michelle Peres, en un temps 
que no esta gens malament: 5 hores i 58 
minuts. Entre marxaires i corredors, ha
víem sortit de Bagneres 340 partici
pants, dels quals vam finalitzar la cursa 
310, un bon percentatge (55 marxaires 
i 255 corredors). 

Una hora després d'haver-se acabat la 
prova, es van lliurar les copes i els tro
feus als vencedors de les diverses cate
gories, així com medalla i diploma a tots 

Pie du Midi 



els classificats. Volem destacar que el 
diploma consistia en una fotografia de 
gran format molt ben feta, en la qual 
apareix la població de Bagneres amb el 
pie du Midi al fons. A més a més, es van 
donar peces de cen\mica a tothom i es 
van sortejar objectes diversos i material 
esportiu, atenent-se al número del dor
sal. Per acabar-ho d'arrodonir, en un 
gran envelat instaHat a pocs metres de 
la meta van oferir a tots els participants 
un <<buffet montagnard», molt complet, 
i al qual s'hi podien afegir els acompan
yants previ pagament d'uns quants 
francs . Durant el tiberi, una banda de 
música titulada <<Los Incógnitos>> (sic) va 
anar amenitzant l'ambient fins a desem
bocar en balleruga general. 

Durant tot el dia va funcionar un ser
vei d'autocars (<<navetteS>>) entre Bagne
res i La Mongie, amb una freqüencia 
mitjana d'una hora. Els qui van retirar-

se de la cursa, també eren traslladats a 
La Mongie per poder prendre part a 
l'apat final i fi de festa. No cal dir que 
l'animació en ellloc d'arribada va ser 
constant. La gent, pero, va haver de 
posar-se roba d'abric perque la boira 
baixa va refredar l'ambient i, a més a 
més, s'ha de tenir present que La Mon
gie es troba situada a 1.750 metres 
d'altitud. 

Entre els corredors, hi prenguerem 
part una dotzena de catalans, de les 
dues bandes del Pirineu, i estic segur 
que l'any vinent, en la segona edició, 
aquest nombre s'incrementara perque 
la cursa reuneix tots els al·licients neces
saris per considerar-la com de primerís
sima categoria, tant per la seva 
dificultat com pels meravellosos indrets 
per on transcorre. 

J. M. Torras Homet 

25~ANYS D'ESFORC 
Ara fa 25 anys, els socis del Centre Excursionista de Castellar re bien per primera 

vegada el butlletí que sortiria mensualment a partir d'aquells moments, i així ha sigut. 
Durant aquests anys cada soci ha rebut periodicament el seu butlletí gracies a 

l'esfon; d'un gran equip que ens informa i ens anima a participar de les activitats 
i excursions d'aquesta entitat. 

Durant tots aquests anys cada soci ha coHaborat en més o menys aportació a om
plir les pagines d'aquest butlletí. 

J a només ens queda agrair a tot aquest equip i a tots aquells que han participat 
mitjan<;:ant els seus escrits a fer dia rera dia més gran el butlletí. 

MOLTES GRA.ciES I FELICITATS. 
Grup Juvenil 

El Grup Juvenil en les vacances a la Val d'Aran (Eva Lleixa) 



UN Mll:LENARI DEGRADAT 
Que ningú no s'espanti. Ai~O no és cap atac ni c.ap d<.~::>qualificació de la comrne

moració del miJ.lcnari de la iodependlmcia política de Ccttalunya. la llOSh'a pbtria, com
nlemoració imprescindible en qualsevo) nació normal que tiugui un mínim de me
mOria i vulgui ma.nten.ix-la. La intenció del lítol va pcr un ah re cantó i. probablement, 
més a fons. 

Coma excursionistes catalans, aquesta celebració no ens fa pas ohlidar ]a reali
tal actual del nosn·e país, sobretot pcl que fa al tnón natura l i a la seva conse rvació, 
que veiem, pa lpem i pa tim, si més no, cada seunana . Vet aquí, per la fo~·.a i l'extensió 
de les realitats advcrscs al nostre patrimoni natuml - dc tots- , no ens podem crem·e 
del cap els versos finals del poema de Salvador Espriu «Assaig de c~nLic en el tem
ple», que parlen t~d 'aquesta nostra pobra., b ruta, trisla, dissortada pAtria». 

S6m una nadó miHentl ria i n'hem d 'estar orgullo~os, peró sense estar-ne sati~
fets; a mb h. lucidesa i la humi litat de saber que cns falta molt per fer, per a rri bar, 
com di u el poeca, a aque ll s palsos de «nord enllá», oo diuen que la gent és neta i no-
ble, culta, rica, l liure, desvetllada i feli~! • 

Pa rafra::;ejant Salvador Espriu. podl'le m dir que Catalunya és pobra pcr<1 u~ SÓJ)) 
pobres d'aspiracions, perque ens falta amhic.i6 de lenir un país net, ordenar, perque 
moltes vegadcs nontés ens preocu pem de fer diners, perO el <:os t, el fesn pagar al país 
amb degradació de tota mena, des de plastics i pots d'alumini, fins a residus indus
trials fortarnerll tóxics, i no par lem de l'cse.imdol de la central nuc lear de Vandellos, 
perO la mbé soro bruts - molt més bruts- , quan fem pressi.ó perque un projectc inlc
rcssant pera la natura no es porli a lenne perque en$ privara de fe r un nc.goci, quan 
no complim, tol i saber-les, les nonne~ que es dicten pcr<JUC la nostra lena s igui mi
llor, quan cls políl ics no s' hi maten o es vcnt~n. Catalunya és trista perque !'especula 
ció, el dcsinter~s. la hrutícia i la burocracia lnoperanl i caxa, no són mai engrescado ni 

1 cnacara, seguint e l poeta, podrícm dir que la nostra pAtria és dissortada, no 
sohunent pels atacs deis cncmics de Se pharad, sinó pe-rque els pitjors enemics. ds 
té a diutre seu. Es enemic de Catalunta quino respecta el seu patrimoni natural, pcr 
~ncú 1·ia, per intc rCs (~conOmic o de qual ~evol mena; qui fcnint rcspons~'lbilital en l'or
denació i l'administracló del patrimoni natun'll, no treballa atnb la celeritat i l'inte
n?s que rcqucreix la gest.ió de la natura; qui, cstanl obHgal afer respectar les nonnes, 
no les respecta o oo les fa respecta r, per por, pcr cornoditat o per diners. 

E l tt·rna de reflexjó és llarg; tanmak ix, rcc.ornanariem que eJs nostres lectos lle· 
gissin l'inforn1e ~()iagnosi sobre l'eslat de la Natura a Cata lunya», publicat a l núm. 
5 del ButlleLí de la U lga per a la Defensa del P~t rirooni Natur-al (l>c i'ANA), pe r a 
pod<.~r lenir un panorama rcsumit Uds princlpals problernes pla.tejats enton1 del pa· 
tl'irnoni natural de caS<l uoslrt~. Potser, de~prés de llegir-lo. les para ulcs qu(! hern es
cJ;t mes amtml no els sernblaran tan dures. 

Finalmcnl. demanariem aJ govern de la Gtntralilat de CataJuuya que, tal com ha 
celebra! el MiHenari, es preocupi de la ges tió correcta i respectuosa del patrimoni 
natural de Cal<tlunya. que és e l nostre i el d.c lOls. Pcr a uosalttes. exc ursionistes, u na 
nació (·s una t.en·a, una llengua i una volunl~il dt~ S<'r. El respecte per la nostra terra, 
per la natura és perfect.ament compatible arnb l'augmenr del nivell de benestar i és 
intrJI'escj ndible pera elevar el nivdl huma de tots. Oue ningó no pugui dir: «Oh, que 
ca.nsat e~tic de la mcv¡'l covarda, vella, can salvatge terra, i com m'agradaria d'alhulya_r
me'n, nord en11a ». 

l 'ltblicat per la revista «:\IUI\1ANYA•, 
amb autorització del seu Consell de Rcdacc1ó 



PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 
1 EXCURSIONS 

~e ,4.CITVITAT 
l\IÉS INFOR~iA.CJÓ 

,4. t:APARTAT DE: 

l , dljous Rcuni6-tertUila Grup Fotogrilfle 
3, dluabte Cursct M Pal Grup d' Es<¡uí 
4, dlumen.ge llinerart •Caminada 

Guardiola de Berguedli• Com unJcaLs 
4, diumcngc llinerarl CR-5 La Mata -

Sant FeUu Crup de Scnders 
9, dlvendret Pujada de Huna plena 

al Pu.lg de la Creu Grup de Muntanya 
10, dJSJiabte •Quo Vadls•, Sctmana de 

la Joventut Grup Juvcn.ll 
11, dtumengc Avene de Castellcr Grup lnfanUI 
11, diumengc •VislotiS d'Eslov~nla t 

Croc\cla.• Cicle de Projeccions 
11 , diumengc Ascensló a la serra del Cadf Crup de Muntanya 
18, dlumengc Ma tinal al Moiane• C rup de Muntanya 
25, dlumengc Mal.lnal a scrra Cavaller.t Crup Infantil 
25, dlumense Exeunló al Puíg Comedor 

(JUpn.llh) Grup de Muntanya 
25, dlumenge •E l Paliar•• Cicle de Pro jeceloos 

1 d'abrll Travessla CastcliiU'Mnntserrat Grup de Muntanya 

Tenim noticia de ... 
• Oins les • 30 EXCURSIONS PER CON!OJXER LA NATL"RA• de la Unió EJ<Cta. 

Sabadcll: Oia 3.- El sol de 11n[em, excursi6 perla Scrra de l'Obac. Oia 10. - Vida 
i mirdclcs deis micromamlfers, exc. per Mont;cr rol. Oiu 17. - Qui viu al cump?, sor
tida a la Vall d'Horta. Diu 25. - Aixf és la Selva, per l'cstany de S ils (la Selva) i les 
Gavancs. Dia 31/1. - El Montsec, pare naturul. cap de sctmana al Mont'ec. 

• A I'An du d'Historia de Castellar. el dimecrcs dia 14, dins el cicle de conferen
c.les, M. Mercc Roca i Roumens, (arque<'>loga) ¡>a dara sobre el tema • l'abricnció i e<>· 
tnérct de vaixcJio de lauta en el m6n rom;.h. 

• 9c. Certamen U lerarl cSant Jordi• en homenatge a xavier Bengucrel. Partici· 
pants: de 7 a 17 anys. Inscripcions: del 3 al 23 d'abril. Ot-gaoitza: lnstitut CatalA de 
Servcis a la Jovcntut. 

• IX Cran Premf d~ CatalunyH d'esqu.í pera no curredors. La ~1olina, 4 de ma.n;,·. 
La cun.a és un cslalom gc¡¡ant pera rres catcgories: Juvcnils (15 a 17). ~niors (18 
a 30), Veterans A (30 a 34) i Vetcrans J3 (35 a 50). Pcr a inscripcions: U. Exta. Catalunya. 

GRUP JUVENIL 
UN QUO-VADIS MOLT DIVERTIT 

Dcsprés del gran Cxil acon~cgult en el Quo-Vadis de la 1 Sctmnna de ltt Jovenlut 
organittat pel Gru p Juvenil del CEC, aquest any ens hcm propn.sat millor.<r encara 



tnés aqucsl Cxit i en~ hem posat a trcballar per aconscguir un Quo-Vadis encara més 
divertil ¡x:r la 11 Setmana de la Jovcntut. 

De~ d'aqucMcs lmies volem animar a tot el jovent n parlicipar.hi. Anima't, for· 
ma un arup de 3, 4, o S persones i apunta'l al dívertít Quo-Vadís de la ll Sctmana 
de la Joventut! Comc~ra a les 9 de la nil del día 10 de mar~. T'hí espercm! 

Crup Juve.nil 

VOCALIA DE FOTOGRAFIA 
• Ola 1 

Rcunló-tcrtúlla fotograflca 

CONCURSOS 
Pcr tul que puguin coosultar~Jcs, aques1a vocuJiu té a dlspos ició de tots e ls a fec

ciona ls que cstiguin ince.·essats, les scgüents BASéS de concu•·~o~ de fo tografia, deis 
quals n'avanccm la daca termini d'admissió d 'obrcs: 

• XI CONCtiRS ESTAT.o\L de Fotogtafia de l't\grup. l'otografíca de :\ofartoreUe,. Data 
termíni admí»íó: 19 d'abril a les 20 horcs. 

• 1 Blf!.'lt'Al, I"TERNACIOt'AL de Fotografía, de I'Agrup. Foto-Cine Cerdanyola· 
Ripollct. Data termini admissió: 20 de m~. 

~ VIl MOSl'RJ\ Of! FOTOGRAFIA JOVf! ~9-90 de la Oirccci6 Gral. de la Joventut 
de la Gcncralitat de Caralunya. Data presentaci6 ubres: De 1'1 al 15 de ma~. 

• Ull SALÓ 11\'TERNACIO.'IALde Fotografia de \ 'hm tanya del Centre Excta. de Ca
la1unya1 de Borcelona. Data termini adrni~~ió: 31 n"'on:;. 

• IX CONCURS NACIONAL DE FOTOGRAFIA. Organitn: Agrupació Fotogrllfica 
de La Sdvu del Camp. Oaca 1en nini d 'admissiú: 21 de mnig. 

GRUP DE SENDERS 
• Ola 4 

Excuraló aegulnt el RECORREGUT DEL GR·5 
L'excur..i6 programada perla Comi"Sió de Scndcrs de la Vegucria del Valles, 

fanl el n:<:orrc11ut La Mata-Sant Fcliu de Cod.ine>. 

El• ,...,.,ponsables del GR de la ooslra entítat, Joan Muntada i RanlOo Vila, faran 
el um que 1 a de• de La Mata a Sanl Lloren9. an>b rctom a Ca<t.ellar per Catafau, 
ar.-ibant a lo nosrra vila a ls \'Oitants de les 2. 

Pcr a més intormació podcu adre,ar·I·OS a clls: Joan Mt11llada, tclefon 714 76 97 
i Ra.uon Vi la, celefon 714 57 77. 

GRUP DE MUNTANYA 
• J)Jvcndres. dta 9 

Pujada de lluno plena a l Puig de la Crcu. Con·ent o omb bici de mumanya. Rccor· 



• 

dem que no és apte per ca.rdíacs. Sortida a dos qua_e1s de 10 dt~lloc.al social. Voca l: 
~Iiquel. 
• Día 11 

.~scensió a la Serra del Cadí. Si aquc• t dia hi ha prou qua ntitat i qualiwt de neu 
s'inlentara l 'asccns ió pcr la <.:anal de ]'Onligucr, pe rO si e l seu e~tat noés pto u segur, 
es pujará per algtuta a lu·e rn~s Utcil (Ba r idana, Llitzcr, etc.), o inclús es podría sus
pend t·e. 

l\,.1at.erial: piolet., cratnpons i corda. 
Sortida: a les 5,30 de l nostre locaL 
Vocals : JalUnc Sors i Joaquim Cas tany. 

• Día 18 
Matinal: Masies del Moíanes. Rubió, U\ Closella, collec de S t. LlogarL La Sala 

(SL Llogari), Vilarrúbia i Rubió. 
Despl a~ao1el)~ en cotx:es pitrlk:ular::>. Sorlü.h-t de l'estatge socia l a le~ 7 del mat.i. 

Vocal: Josep Sors. 
• Dla 25 

E xcursió de muutanya mltja (Ripolles). Ttinerari: Ripoll - El Rcmci -Gorgucs de 
Vilardcll - Sa nt Estcvc de Vallcsp irans - Les Lloses - Puig Com edor (Mirador de Ca
talw¡y~) 1.212 me tres - Santa Margarida de Vinyoles -Coll de Bassa-Massagalls (1.026 
ro.) - La Farga de J3ebié. ltinerari do la XXIX M"rxa de Regula ri cat de Cata lunya. 
llores de cam í: 6, aproximadamt~nt. Vo<.;.<ds: Josep Son; i Jaume Torrens. 

Despla9ament.s a rnb cot."es panicular s (place> limitades). 
• Ola 1 d'ahril 

Travessia Castellar . MontseJ'J'a.t. Ttinerari : Caste llar - Co iJ de Lliri - Cavt'l ll Bcr
WH - Riera de Les Arenes - L'Obac - Vanuisscs · 1\.'lonistro l - Fo nt de les Guillewnes 
- Monescir de Montserra t. 

l lores de cam.í 8, aproxilnadam<~nt. 
A ti de pode 1· organitza r el sis lcma del transporl pcr a la t01-nada de la lnanera 

nlés adient, és imprescindible inscriure'.s arnb anlcHadó. Dala límit: 27 de man; . 
Ho ra de sortida: 6 del mar1 (en ptuíl). Local CEC. 
Voc.,J: J au me Torrens (Tel. 714 55 4 2). 

GRUP INFANTIL 
• Diu 11 

Baixada a l'Avenc de Caslellet. 
Sortida a les 8 del l'natí. Despla~arncnl t~n tolxcs parl iculars. 
Vocals: Lluis Busquets, telefon 7 14 77 S$ i Jau me Pone telcfon 714 56 76. 

• Dia 25 
Matinal al dolmen de Serra Ca valiera (Can Vinyals). Sonida a peu des de Cas te

llar a les 8 tld rnatL 
Vcx:;;ls: Anna M. Lópc,, teiHon 7 14 72 99 i Sami Vi lar, teléfon 7 14 74 02. 

CICLE DE DIAPOSITIVES 
• Día 11 

Projccció de diapositives. VISTONS D'ESLOVI'.NlA 1 CROÁC1A (Iugosliwia). 
Kranjska Gora, Triglav, Ljubljana, Postojna. Porec. Plitvitc Jcreza ... 
P<'r Baldomcr P:u·cra del CE Castellar. 
Tarda a dos qmtrls de S<:t, al local socia l. 

• 



• Dia 18 
Projecció de diapositives. EL PALLARS. Una de les comarques més boniques de 

Catalunya. 
Per Josep Llinares, del CE Castellar. 
Tarda a dos quarts de set, al local social. 

CURSET DIESQUÍ 
Després de dues setmanes d'ajorna

ment s'ha pogut comenc;ar el curset 
d'esquí, encara que no a l'estació previs
ta inicialment, per falta de neu, sinó a 
l'andorrana de Pal. 

De moment s'han fet dues sortides 
amb l'assistencia de 49 cursetistes. La 
poca neu sembla que pot fer perillar les 
properes sortides, encara que per poc 
que es pugui almenys s'intentani acabar 
el curset. Després si hi hagués prou neu 
es podría estudiar de seguir fent auto
cars, sempre i quant es cobrissin un mí-
nim de places. 

COMUNICATS 
ITINERARI DE LA 1 CAMINADA DE GUARDIOLA 
DE BERGUEDA 

Dia 4. - A petició dels companys de la UES es tornara a repetir la Caminada, 
jaque quan es va fer el8 d'octubre va coincidir ambla seva Ronda Vallesana. Reco
rregut: 16 Km. És una de les panonimiques més importants de l'Alt Bergueda. Sorti
da a dos quarts de 9 de la plac;a de l'Ajuntameqt de Guardiola. Pera més informació 
podeu dirirgir-vos al Centre o bé trucar a Koldo Basterretxea, telefon 714 73 49. 

Tant els que vau venir ja aquell dia, com els que no, tot hi sou convidats! 

Koldo 

TROBADA INTERNACIONAL PERA JOVES DE 11 A 14 ANYS 
Nois i noies de 11 a 14 anys: Us interessaria fer un curset d'iniciació a la mun

tanya? No trobeu que fóra fenomenal poguer-lo fer als Alps? Dones ara en teniu l'opor
tunitat. Llegiu!: 

Curset d'iniciació a l'alta muntanya. 
Els Alps Italians (Dolomites i Sud Tirol). 
Dates: del 7 al 15 de juliol. 
Casa de Colonies. • 
Per grups de 3 a 5 més un adult, per entitat. 
Jocs d'orientació i socors a la muntanya. 
Excursions. 

Organitza: Commissione Centrale Alpinismo Giovanile. 
Sapigueu que ja hi ha una persona adulta interessada per portar un grup. No 

desaprofiteu l'ocasió: Veniu al Centre a demanar més informació. Valla pena! 

Gloria 



Alcazaba (3.366 m.) i Mulhacen (3.478 m.). Serralada Penibetica (Jaume Torrens) 

El caminar del Centre 
' 

ACTIVITATS DEL PASSAT MES DE GENER 
GRUP INFANTIL 

Dia 14. - Excursió a la Serra de 
l'Obac. Participaren: Blanca i Núria 
Biosca, Meritxell i Marta Badia, David 
Farell, Anna Font, Elisabet Jiménez, 
Oiga Prats, Eduard Subirana, Oriol Sa
bater, Roser i Ester Vilar, Roger Ruiz i 
Oriol Samaranch, acompanyats pe! vo
cal Joan Sabater i 16 persones més. Dia 
28. -Visita als pessebres del Montcau 
i la cova Simanya. Participaren: Elisa
bet Jiménez, Laia Rocavert, Meritxell i 
Marta Badia, Anna Font, Eduard Subí
rana, Blanca Biosca, Oriol Sabater, Es
ter i Roser Vilar, Oiga Prats, Joan Caba, 
Montserrat Rusines, Vanessa Blanco i 
Patricia Hernan, acompanyats pels vo
cals Miquel Badia i Josep Ruiz i 15 per
sones més. 

GRUP JUVENIL 
Dia 28. - Excursió a Montserrat. Fo

ren: Judit Avellaneda, Maria Salvador, 
Eva Lleixa, Este! Montllor, Marina Mun
tada, Gloria Salvador, J oan Parera, Isa
bel i Iolanda Garcia, amb Miquel 
Es tapé. 

ENTORNS DE CASTELLAR 
Dia l. - Cap d'Any al cim del Mont

cau, a carrec de Josep M. Torras junt 
amb la família Vergés. Dia 2. - Matinal 
a La Mola: El Girbau, col! de Grua, !'Es
quirol, pla deis Escorpins, camí deis 
Monjas, font del Saüc, carena de les Ani
mes, camí de la font Soleia, Plec del Lli
bre, col! de Grua, El Girbau, per Josep 
Pons. Dia 5. - Camí deis Setis Vells; Rie
ra Seca, Obaga del Dalmau, font i avene 
de Neda, carena de les Animes, font del 
Saüc, La Mola, i retorn per la Trona i el 
cim de la Castellassa del Dalmau. Josep 
M. Torras. Dia 5. - Matinal a La Mola: 
El Girbau, col! de Grua, Cavall Bernat, 
can Pobla, cingle de Cavalls, Morral del 
Drac, pla deis Ginebrons, font Flavia, Els 

. O bits, Morral del Drac, canal de Santa 
Agnes, camí de la Cova Roja, Castellas
sa del Dalmau, camí de la Senyora, Plec 
del Llibre, i tornada pe! Girbau. Josep 
Pons. Dia 7. - Matinal a Els Cortins, 
Montcau i cova Simanya. Miquel Badia 
i Josep Ruiz. Dia 7.- Matinal a La Mola. 
Baldomer, Joan i Jordi Parera i Núria i 
Albert Parera. Dia 11. -Matinal a les 



balmes de l'Era deis Enries i dels Deba
nadors (Serra de l'Obac). Felip Valls, Jo
sep Roman, Josep Sors i 3 més. Dia 13. 
-Matinal a la serra de l'Obac i a LaMo
la: La Barata, coll Estret, castell Sape
ra, Paller de Tot 1' Any, coll de Tres 
Creus, La Pola, font de la Pola, coll de 
Tanca, coll de Boix, coma d'en Vila, La 
Mata, coll d'Estenalles, coll d'Eres, pla 
deis Ginebrons, canal del Pi Tort, Can 

Montserrat des de Piera, de Josep Pou, autor 
del GrupA que ha guanyat el concurs anyal 

de fotografia 1989 

Pelachs, La Barata. Josep Pons. Dia 14. 
- Matinal del Girbau a La Mola, Els 
Obits, La Castellassa i reto m al Girbau. 
Isidre Cabedo. Dia 18. - Matinal a la 
Torre del Canonge i ca n' Ametller, Ma
ne! López, Josep Roman, Josep Sors, Fe
lip Valls i 3 més. Dia 20. - Serra de 
l'Obach: L'Alzina del SaUari, Castell Sa
pera, Palier del Tot l'Any, l'Espluga, la 
Pola. Isidre Cabedo i J aume Font amb 
<<Forja». Dia 20.- Recorregut de laSa. 
Ronda de Matadepera de l'any 1988: Al
zina del SaHari (580 m.), Graons de Mu
ra, col! de Boix (880 m.), La Pola (924 m.), 
font de la Pola, coll de Tanca, l'Esplu
ga, Cort Fosca, coll de Boix, coma d'en 
Vila, Morral del Llop (980 m.), Els Tres 
Jutges, Alzina del SaHari. Ferran Mar-

cos i J osep Pons. Di a 25. - Excursió a 
Sant Lloren~: Les Oliveres, torrent i font 
de les Comes, turó de Pedra d' Águila, co
ma de Roca Mur o Maquina de Tren i 
retorn. Josep M. Torras. 

PIRINEU 
Dia 14. - Matinal de prospecció d'iti

nerari al Ripolles: Can Frare, La Gran 
J a~a, coll de Palde Portolers (1.775 m.), 
puig del Pla de les Pateres (1.839 m .), pie 
de Pal (vertex geodesic) (1.891 m.) i da
vallada pel refugi forestal Montserrat. 
Joan M. Lloret i Jaume Torrens. Dia 21. 
- Travessia pel Ripolles: Sant Martí 
d'Ogassa (1.320 m.), coll de Jou (1.625 
m.), cim del Taga (2.035 m .), Portella 
d'Ogassa (1.790 m.) puig de la coma 
d'Olla (1.930 m.), puig Estela (2.007 m.), 
pla Cubilar, coll de Pal de Portolers, can 
Frare (1.400 m.). Joan M. Lloret, Baldo
roer Parera, Joan i Jordi Parera, Mont
serrat Sabater i Jaume Torrens. Dia 20. 
- Ascensió hivernal al Puigmal: Santua
ri de Núria (1.967 m.), col! Verd, Forat 
i coma de l'Embut, pluviómetre, cim del 
Puignal (2.913 m.). Ferran Marcos, Oriol 
Marcos, Elisenda Marcos, Joan Clofen, 
Gemma Clofent (de la UES) i Josep Pons. 

AL TRES EXCURSIONS 
Dia 3. - Excursió a Sant Joan de Fa

bregas i l'Agullola (Rupit). Montserrat 
Sors i un altre. Dia 6. - Excursió a 
Montserrat: El Bruc, Era dels Pallers, 
la Portella, escalada a l' Agulla Pelada, 
refugi d' Agulles i retorn, per Anna M. 
Palleja i Josep M. Torras, junt amb M. 
Llulsa i Joan Nubiola de la UEC. Dia 7. 
- Excursió a Collserola: Pla~a Eivissa, 
Horta, carretera al Forat del Vent i por
tell de Valldaura, revolt de la Paella, 
l' Arrabassada, Tibidabo, Vallvidrera, 
turó d'en Cors, Sant Pere Martir, carre
tera de les Aigües , Pedralbes i estació 
de Sarria, per Josep M. Torras, junt amb 
Núria Ruiz. Dia 19. - Excursió al Ga
rraf: la Pleta, la Plana Novella i el Camp
gras, a la zona de la Morella, Anna M. 
Palleja i Josep M. Torras. Dia 27.- Ex-



cursió a Montserrat: Era deis Pallers, la 
Miranda d'Agulles, refugi Vicenc:; Barbé 
i retorn, fent la 3a. ascensió de la roca 
dita de l'Unglot, i també es puja laMer
deta. Josep M. Torras junt amb M. Llul
sa i Joan Nubiola, Esteve Tomas i 
Francesc Palau. Dia 28. - Excursió per 
!'Alta Garrotxa: Sadernes (270m.), can 
Pentinet, Sant Grau d'Entreperes (800 
m.) visita al temple romanic, coll sa Bas
sa (950 m.), L'Orri, El Polí, can Garrofí, 
collet de can Nou (700 m.), font de can 
Nou, Sant Miquel de Bassegoda, coll de 
Riu (1.000 m .), La Plana, pont d'en Va
lentí, pas del Duc, molí d'en Galzeran i 
Sadernes. Maria Alfara, Antoni Gonza
lez, Joan M. Lloret, Josep Mane! Martí, 
Josep M. Morcillo, Maria Rosa Puja!, 
Joan Sabater, Montserrat Sabater i Jau
me Torrens. 

ESCALAD ES 
Dia 17.- Escalades a Montserrat: re

gió d' Agulles: roca de lo Palauet, per la 
fissura S., agulla de la Sort, l'Ou de Co
lomí, la Grillada, el Grill, la Fixasotana, 
el Burot d'Agulles, el Peu d'Agulles i el 
Nen Burot, totes situades en el serradet 
de M. Llulsa, damunt l'Era deis Pallers. 
Josep M. Torras, junt amb Joan Nubio
la de la UEC. Aquestes, a més de les fe-

tes en les excursions deis di es 6 i 27. Dia 
7. - Escalada a la Castellassa per recu
perar (enguany intacte) el XXIV Pesse
bre, per Frederic Sola, Joaquim 
Castany, Jaume Sors i un altre. Al peu 
del monolit els espera un grup de tres 
acompanyants. 

ESQUÍ 
Es va creure conveninet ajornar el co

menc:;ament del curset d'esquí degut a 
la poca neu existent. De totes maneres 
a tall particular es feren moltes sorti
des a diferents punts del Pirineu pera 
practicat esquí de pista, esquí de fons 
i esquí de muntanya. 

MARXES 1 SIMILARS 
Dia 14. -11 Cursa Mari Murtra, a la 

rodalia de Blanes (21 Kms.): Van 
participar-hi William Aylward i Josep 
M. Torras. Dia 21.- 111 100 Km. Costa 
Brava-Girona, amb sortida i arribada al 
passeig Marítim de Palamós. Va 
prendre-hi part Josep M. Torras, que es 
classifica en un temps de 12 hores, 45 
minuts i 9 segons (el temps límit era de 
15 hores). Dia 28.- VI Marxa de Sant 
Pau (20 Km.) per la rodalia muntanyo
sa de Sant Poi de Mar. Van prendre-hi 
part 800 persones, entre les quals Anna 

Puig Estela i al fons el Taga (Jaume Torrens) 



M. Pa llej~ • .Josep M. Torras i Sebastiá 
Soley. 

CICLE DE PROJECCIONS 
Dia 14. - Cnnfertncia amb diapositi

vcs pel Dr. "\lomuriol: •Chott-el Djertd, 
a t ravtt del Cran Sud Tuni.ciil•, a J'Audi· 
tori. Ditt 28. - Passi de les diapositi,•es 
pre~enaadc!> :d XV coucurs local-social 
i ll iurnn,erll de pr~mis, aJ Centre. 

VOCALIA DE FOTOGRAFIA 
D ln 4. - Rcmúó·tertitlia fotogt'áfic<~. 

Di a 27. - Vcredlcte del Concurs de Dia-

WAltf 

p<>Bitlvcs al local wcial per membres del 
Camera Club de Sabadell. Al '' esprc, es 
feu l'anyal sopar amb aquest jurat i 
alecciunats castellarencs a la fotografia. 
l)ia 28. Paul de les diapositives i lliu
ramenl de prernls. 

ALTRES ACTIVITATS 
Oio 20. - Excursló conjunta amb 

membrcs d~l Centre Excursionista de 
Catalunya: l)e S•utl J ulia d'AJt ura a Cas
tcll:tr. Del nostrc Centre e ls acompan· 
yarcn: Jo~ell Llina n:s, Conxit.a Gorro, 
Gon~al Lbpe7., M. Carmc Ullés i l:laldo· 
mct Parera. 

ART 1 MÚSICA 
Sam Pere d 'UIIastre. 9 Teléfon 714 5 5 71 

PIANOS, ORGUES 
1 TOTA CLASSE D' INSTRUMENTS 

FACILITATS DE PAGAMENT 
VENIU 1 HO VEUREU 

FADERS, S.A. 
FABRICACIO 
DE MATERIAL 
D ' ESCALADA 
1 ALPINISME 

Polí¡¡on Industrial 
Pla de la Bruguera 
Carrer Barcelona s/n. 
Tolofon 714 66 11 

CASTELLAR DEL VALLtS 

Propa Domestic Industrial 

R.A.R.S.A. 
Avda. deis Fruiters, 1 

CASTELLAR DEL VALLÉS 

lnstaHacions i subministres 
gas propa 

Concessionari Oficial 
de Butano , S.A . 

TALLER VILACLARA 
Servei i venda RENA UL T 
Reparacions i acondicionament de tota classo de VEHICLES 
VENDA DE COBEATES 

Pass e ig, 72 Tel. 7 14 5 1 91 CASTELLAR DEL VALLES 



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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