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PIC RODÓ DE CANALBONA, 3.004 m . (Vall Perrera) 

St>rtim el divcndre' dia 6 de julio! 
a la tarda amb cotxes part icular•. 
rrobant-nos per acampar al Pla de 
Boet., 1.900 m. aproximadament. 
D'Areu al Pla de Boct, és pista de 
mmttanya, útil per tol tipus de >'Chi
cle lkuger anant en comrne. En 
aqucst Pla de Boet es pot acampar 
lliurernenl, i sernpre hi ha un bon 
nombre de tendes paraues. 

Dia 7, dissabte 

A punta d'alba passern el pont de 
Boct i seguim el fressat caml enver~ 
el refugi de Vall Fcrre>·a. fins el pMl 
d'A1'CSte, que no el passem i enfilem 
per la dbcra esquerra del bar ranc 
d'Arest.c sensc pn:.Cticarncnt camí, ja 
que aquesta vall és rnolt poc freqüen
tada. Passem el tor rcnt de Port Vcll 
i continuem fin~ )'estany d'Areste. 
2.400 m. on podem vcure una parella 
d'isards. Vuregcm el bonic e•tany, i ja 
en la Riber.t de Canalbona parem a 
esruorzar i apn .. wisionar.nos d'aiguo, 
per enfilar tot ~egu it la pala que ens 
porta a la Colluua de I'Estany Fons, 
2.670 m. 

El dia és magnffic, no es \'CU ni un 
sol núvol i l'atmosfera Í!s neta i trans· 
parcnt. sc'ns ofcreLx un dia de grans 
p::m:mamiqucs, I'Esrany Fons pl-esen
t.a un blau molL intens degut a la se\•a 
profunditat i al ce) tan blau. 

8aixcm un xic, nanquegem i pugcm 
a un altre coll sensc norn, 2.766 m., 
des d'on veicm que encara cns falta 
un bon Lros de pujada vers la Canal. 
bona, i la ct-esta del Pie Rodó, 3.004 
m. Aq uest cim que és el primer 3.000 
del dia, i que dóna noma la son ida, el 
passem sense parar fins la Punta Ga
barró, 3. 115 m., on fem una bona mu
rada per gaudir del bon dia, menjar 

una mica i per fer petar la x~:rrada. 
Ja ben relaxLHS i animats perla fci

na fcta i el bon tcmps, baixem vers el 
pctir coll i enfilem la cresta sud de la 
Pica d'Estats, no és llarga, pc•·o la pc
dra és de~composta i cal estar atent 
a fer-hn bé i sense presscs. 

Cim Pka d'EMats, 3.143 m., i punt 
culminant del dia, les cerimonies i les 
foLugrafics de ritual. fins aquí hcm 
anat sois, ara ja és una alrm cosa, 
ancm t.robant cxctJT·sionistcs que pu
gcn i baixc n, ja anem dins uno norma. 
litat. 8aixcm de la Pica. pugcm a la 
J>ica de 1\olosscn Cinto Verdaguer, 
3.125 m., baixcm el Coll de Riufrcd, 
2.976 m., on deixem les motxillcs i pu
gcrn al cinque 3.000 ucl dia, el Monr
calm, 3.080 m. un hi 1robem una pa
rella de navan-esvs simpatics que eu
tenen el catall\ i fem petar la xerrada, 
mmhé hi ha un monument a l'ós bru 
del Pirineu (Ursus aPct.os), del quul 
scmbla >Cr que queden pocs excm
plurs en I<>L el Pir'ineu, sent precisa
ment aquc~ta comarca del ve.sant uc 
l'cstat f rances, on més n'hi havicn. 

.Baixern vers la Cometa d'Estats, 
ara ja pcr congesu::s de ncu, flanquc
gern per sobre la dmaia i <~>cendim 
fins el Port de Sotllo, 2.894 m., on qui 
m~s. qui men)S, estl\ prou cansat i 
ningú es decidcix a pujar el Pie de 
Sotllo; emprencrn do11cs elllarg dcs
ccns fin, el Pla de Boet on cns cspe-
1'1!11 les aimades tcndcs. Desccns bo
nic per la panoramica constan! del 
Monteixu. Norís i Gerri, perb variant 
pe¡· la po>ició del sol í !'aleada on el 

vas trobant, i els llacs, to•·rents i ve
gctació. l:últim tros de carnl, des que 
es deixa el Barr.tnc de Sotllo fins al 
refugi de Val! rcrrera. es fa pesat, és 
ciar que t~mbé ja anem més cansat s. 



Dia 8, diumenge 

Ja aparcntment descansat.s ens Jlc. 
vem, csmou.:m, desparem les tendcs, 
carreguem el> col <CS i baixem fins el 
Pla de la Selva, 1.700 m., on agafcm 
el camí o pista for'CS!al, fins la cota 
2.200 m. on dcixcm cls coL,cs ran del 
Torrent d'Aixcuo. Un passeig-pujada 
amb desnivel! de 176m. (segons ma· 
pes), cns porw en tres quarts d'hora 
als estany~ i 11fcriors d'Aixeus. El carn í 
és ,ulitari, bonic i relaxant, pie de ne· 
rets t'lori l.' a mb el seu vermell suau 
tiranr a rosa. el gmc abtmdant de la 
r c losclla de muntanya, cls blaus i 
blanc> d'altres herbes menys abun· 
dan ls, 101 acompanyat de la reo10r del 
torr-cnt; al,ant la \•isla al cel blavís· 
si m, nct ;,en se un sol núvol i el pcrfi 1 
de l'aherós MonLciAo a sobre nostre 
matci!'l.. 

L.'aigua de lilac petit d'Aixeus no ~s 
massa 1 rcda, cns podem banyar a 
gust, ,jugar ambles nombroscs que es 
Ucixcn ag:\far i mnanyagar, i prcndrc 
el so l sob1·c les lli scs roques de color 
de fcrm rovdlat. Es una joia peral 
cos i pcr a Pc&perit, conten1plar, en 
aqucslfi pau, les muntanyes .alteroscs 

Pies de Noris i Montcixo {Vull Fcrrcra) 
(P. Cardona) 

tr-cpitjades no fa pas massa horcs. 
El temps ra•sa \Oiant i ens queda 

pcr fcr un bon camí fins a casa. Au! , 
ai<cqucm-nos i davallem fins els cot· 
xes. Continuem gaudiot del paisatge, 
la pista forestal també és per frui r-nc, 
cb avcts del bosc, els rebrots de be· 
doll i les gerclcr~:. en nor vorejanr la 
major part del camí; si hi aneu a rnit· 
jans d'"'gost, ocgur que podreu omplir 
els cistelb clc gcrdons. 
Castellar del Valles. 14-7-90. 

Pet-e Cardona 

UNA ALTRA MARXA INFANTIL 

El pn~pcr dia 7 d'ocrubre, el Centre 
excursioni:.ta de Castellar, per trente· 
na 'cgada, .sense inlcrrupció. convo
c:ar.t a IOI> els infants per a par·tici· 
par a la 1 mdicional Marxa que, com 
cada any. discorre !>"~'un bonic itine· 
rari muntan}cnc escollit especial· 
mcnt per a ells. 

AqucS lO. vegada. el recorreguL que 
he m prcpn rat comen~a al Pi a de les 
Mal'ines i s'cnfila. d rcturer, a l'estra· 
lcgicc• labia del turó del Castelló, pc r 
a prosseguir, de"p,·és, vcrs ]'ermita 

roman ica de Sant J aume de Vallverd, 
P..tr.tny del Botcr, can Cadafalch, Pla 
de I'Ai7ina Ralladum, coll Roig ·i fonts 
Ahes, finint, coro és habitual, a la pJa. 
~a \1ajor. f!,, dones, una excursió ma· 
tina!, senzilla, amb una llargada que 
>':lc:Osla nb onze quilómetres, que es 
pot a~solir· ~cnsc pr-csscs, caminanl 
poc més o menys unes tres horetcs. 

Amb nques t itinemri en bona pan 
inCdit por· a la majoria deis amics 
que, any rera any ens acompanycn. 
procurarcttl dona r· a conexier, a part 



M:u-xa l n(antil. Sant Jullil d 'Altura 
de la bella panorilmica de la munla· 
ny.¡ de Sant U orenr; del Munt que es 
contempla des del turó del ca~tclló, 
la bonica raconada i la sobria auslc· 
r ita t de l'anys ha, reconst r·uYI temple 
de Sant J mune de Vall vc rd. Dcsprés 
de l i'CnLa anys de «Marxa», era quasj 
de «ju ~ l.ícia» retre unu pcLHa visitan 
un deis pocs llocs per on, en el uccurs 
del remps, per un mot i u o altre, mai 
havfem t repitjaL 

Scnsc \'Oler caurc en un inútil 
triom[alismc, pensem que.~¡ mes no, 
las tasca de divulgal·c ls indrets ins<>
li ~~. amagats, i per tant, desconegu ts, 
deb nos tres entoms. és una labor que 
cls que ens autodcfinim umb cl nom 
d'excurs ionistes, hem d'afm ntar i ti· 
r·ar·enduvunt, ma lgrat el r isc que com· 
purta de cara a la futu ra 1>cr·vivencia 
i conscn•ació. 

Enguany una novetal. A partir 
d'ara,la prova es denominara: e Mar· 
xa Excursionista Infan til de Rcgula
ritat de Castellar-Trofeu Josep Coll•. 

Tal com vim~m anunciar en )'actc del 
lliurament del~ prcmis (nO\·embre 
1989), amb la in>tauració del tro[eu, 
que honorara al millor equip par·tici· 
pant, pretcncrn rnantenir viu el recnn.l 
de l'amic Pepet, un <.Id, capdavanters 
més entusiastes del grup que, ><:rtsc 
fcr soroll, es n·•c r·~a uns quants diu 
mengcs de l'any per a preparar aques· 
ta festa que dcdiquem als menuts. 

El despla<;ament rins el punt de la 
sortida e~ rcalitzara amb autoear-s i 
seguim el mntci~ >Í.tcma de l'any pas· 
sat: és a dir, els p1imers 100 equips, 
per ordre <.le sottcig, agafaran els auto
cars a les 7 en punt del rnatí i els re,. 
tants. a partir de tlo~ quarts de vu il. 
Aquest sistema, ofereix molts avantat· 
ges a tots nivel!,. 

Com 'cmpre poden participar a la 
Marxa tol" el' infants d'edats c.:om
preses entre 7 i 13 an~·s. inclusius. Cal 
fcr les ins.:ripcions al local del Cen· 
tre, carrer de Colom (Ateneu), els dies 
2, 3, 4 i 5 d'octubn:, de 7 a 8 de la lar· 
da. Els drcts d'inscripció seran de 250 
pessetes pcr per-sona (500 ptes pcr 
equip). E ls socis de l Centrt: gaudil'an 
d'un dcscompte del 50%. Aqucst preu 
inclou el dcspln<;:rment amb aut.ocar. 

Oportun:rment uonarcm més detalls 
i informació mitjan\ant les escoles de 
la nostra ,·ila. En tot cas, pero, podeu 
consultar a la Secretaria del Centre. 

Els compam~ que 'ulguin ajudar 
al bon desenvoluparncrll de la plU\'a 
formant part deis conlrols i Zona de 
Jocs, poden m~u,i fcs tar aquesta in ten
ció a qualsevol membr-e de la Junta 
del Centre o, si c ls és possible, assis
tint a la t radiciona l reunió prepam· 
Loria que, com de costu m, queda con· 
vocaua a les 22 hores del UÍ\'Cndre.~. 
dia 5 d'octubrc, al local del C.E.C. 

Comlssló Organitzadora 
XXX Marxa Infantil 



EXPRESSIÓ FOTOGRÁFICA 
Eswblir coruparncion~ cu1 re la fotografia de colur i la monocrom. e-~ una detcrrnt· 

nació rnoiL nl'bhr;.•l'ia per pkmh.·jar un judici he n aplical. Per· exhibir qualsevol mani· 
feslació en favot· d'una o alu·a tendencia, s'ha de rc<.:órrer a una ~Cri~ de consi<.krJ· 
cions que s'aju~tin a ls critcrib de de termina!(\ nuc lls de <.lccis ió, on, i potl;iel' vagamcnt, 
s'hi pot troba r· o,lguna fónnu la, mh o menys vh 1 u(')~a pcr fcr-ne un dcc:t)eg a la me· 
sura del que e<t3 tant en una o ah re inclinació. 

El fotógntf intu"itiu per nntuml~ que ~brina amb rnedita('ió -,.alomónica, i amh 
cls atributs llc:Kats de l'c~periencla li permet apa'U)I.imar-se a fcr uJia replica. me., o 
menys acceptabk, per treurc'n un' par3mctres coíncidctllS ale; valor:, estimables pch. 
conjwus de dctcnninació rnés ~clectius; que al cnp i <;l h l fi són e ls que dicten la pautt) 
que ha de r-es:i r <.'Uds sector'b vcdots d'autof'itat. 

La fotogrnl ia de color. te unu adaptació a la vi<ió, molt diferenciad• entre l'ohscr· 
vador primarenc en fotografia. i l'a""C~l en l'escuddn.varnent amb J'ob~n·ació. J..:aU"aC· 
ció del color, t·n ~¡ mateix. motha una g.ntn ansia pcr engolir imal&~ sense tcnir en 
compte els compooems pcr una composició equilibrada. Aleshon:>, l'atmosfem JX*· 
cica, núsh:~dosu, o ~irnplemcm ~Hr·ncliva, poc p~rdrc una parl de la quulitcu que es pc>
dria saborejar a rnb la valuosu <..'OOpert\ció que e l color ofere ix. 

El blanc i nq~rc. per molts, pul éssc r d Sifl'lholism<..· c reado1· de lu im;;•t ge pacCtk'.t), 
molde jada pcl~ rdleus que lOI i la simplicital de la llwu i omhm hi lCHCn una contri· 
bució molt ponderada. Són dos ICCUIWS primordials pcr ac-.centuar qualsevol trans· 
fonnació que <'intcnti efectuar del model a captar. Aqucsts do~ allats que tenim al 
uo~tre aba~l. indubtablcment 1ambc hao d'anar R:'l.'Oilats amb una bona romposició. 

La constrm:ciO d'una bonn ímntgc, en toH; do~ conceptes, dcpCn de la interpreta· 
ció que e l fo tOgraJ en pugui concebrc. Difícil m~c¡.~ per assumir. 

.J. J'ou 

PARTICIPACIÓ DE L C.E .C. EN EL XVIII CONGRÉS 
NACIONAL DE PESSEBRISTES 

El p~J~~o 1 17 d<..· iu ny, va t<.·rll • lloc la 
cl"'usura del XVJ II Congrés Nocional de 
Pcssebristcs a Ca•lellar. Els actes del Con· 
g•'és es cclcbrll\en principalmem a Vic, 
petO el dia de C'lnusura el Hl organil.tar 
el Grup Pcsscb• i;la de la Capella de Motif· 
~<..-rtat. de la noslra vila, pcr In qual cosa 
s'habili ta unn exposició J'ett'os pcctivu de 
fotogmfics de pcsscbn:s en e l 11U~lrt: lo
cal sociaL Cexposició esrava fonm.tda per 
poc méS de 140 rotografies deiS i)e'Sebrcs 
de la Capella de l\1ontserrat, des de l'any 
1967 fin< e l pa»m nadal del 1987. 1 pcr 
uns <tuants ¡">C~~(,;bres de la nos1rn entitat. 
dcls que s' htu• nno1 pujant a lo Castcl l"s· 
sa duranl 24 onys, i <JUC han estal cot•S· 
uuits, any l"el"a any, per ~ocis d~.; la nos· 
tra entitat, el< quals •-an despenar molta 
admiració entre eh visitants. 

:\<larlou 11 
t::lll¡>o!licio pe.ssebrlst• •1 local social 

(J . Mun li'\da} 



SETEMBRE 

4, dimart.s 
4, dlmarts 
7, dh•cndres 

7 a 1'11 

15 1 16 

23, tUurocngc 

29, dlssabte 
5 d'octubre 
7 d 'octubre 

P ROGRAMA MESSUAL D'ACTES 
1 EXCCRSIONS 

ACTIVITAT 

Ve~dictc Trofeu Joa.n Riera 
Reunió comissions 
LHurament de pRmls concurs 
t'otogrñfic i inaugurocló expoSi· 
ció del 2oo. i 3cr. t dm. 
I!XJ>Osició de plnture• i mostra 
d 'or1eaania xilcna 
Panlcipaciú en la Matagalls· 
l1ontserrnt 
Malio•l a Sant Sal,lldor de les 
Egposcs 
Reunió preparnlól'la tr·lmestre 
Reunió i\tarxa Infantil 
XXX Marxa Infantil de Reg. 

Tenim notícia de ... 

MÉS IKFORMACIO 
A L:APARTAT DE: 

Grup r-otogrilflc 
1'\otlclarl del Centre 

Crup Fologroflc 

l>ág. 7 

~oticiari del Centre 

Crup Infantil 
Ú I'U p ltÚantil 
l>ág. 2 
[>ág. 2 

• Di a 11- I l\larxa Popular del Va lles (15 Km) a Sam Ouirze del Valles. Sor
tida: 8 del matí. El control es tancaril a les 12. 

• Dia 15- Scssió prilclica d'Astronomia al Centre d'lnu:rprctació del Coll 
d'Estenallcs. llora: 6 de 1:. tarda. Org. Agrupació thtronomica de Sabadell. 

• Día 16- T Raid Mountain-Bike de F.l Papiol. lli hauru ducs curses: a) 25 
Km. tlc rccorregut. b) a + Cronocscalada de 5 .Km. (Crono puntuahlc per la 
Copa de la Generalitat). Sortida a 2/4 de 9 del matí. Prcu: 1.000 ptes. lnsc rip
cions: Ajuulameni del Papiol fins el 14 de •ctcmbre, de 9 a 14 h. Tel. 668 56 61. 

• Dia 23- Caminada Popular de Guardiola de Bergueda. 
• Dia 30- Ronda de Matadepera. 
• Dia 30- Caminada Popular per les cales de Lloret. 
• Dia 6 <.l'ocmbre- Ronda Vallesan''· 
• Altr·cs Carninades Popular·s: 3- St. Hipól it de Voltregb (12 Km); 11- l' la 

del Rcrnci (Vic) (20 Km); 16- Roda de Ter (20 Km); 17- Rocaprevcrina (Tore-
116) (12 Km); 23- Prats de Llur;ants (20 Km); 30- Santa Eugenia (20 Km). 

Recordem que ... 
Si passeu pcllocal social i consulteu les cartcllcres, és possiblc que hi tro

beu alguna activital que us interessi i que no fou possible publicar al butlle
rí. El Centre esta obert els dimarts i divendres de JO a 12 del •·esprc. 

També pot serYir->-os d'utilitat consultar el setmanari •Forja•, en el qual 
hi publiquem tora la informació propin aixf com la que cns arriba d'altres 
en tila ts. 



GRUP INFANTIL 
• Dia 23- l\latinal a Sant Salvador de les Espa;,e;,. Oc,plac;ament en cot· 

xcs particular... Hurd de sortida: 8 delmatí. Vocal : Joan Sabater, tel. 725 08 86. 
• Oia 29- Reunió preparatoria de le>. actil·itat;, del proper trimestre. Es 

importnnt l'a~si~tcncia de LOts a fi d'aponar idees i col-laboració. 

DADES DEL GRLP INFANTIL CURS 89-90 
l.n cop un a pu•~l ja per comt•n<;ar e l nou cu¡.,; dele; ~l it .... c'\cursionistes del Grup 

Jnruncil, val In pena que rertassem a lgunc~ dudes de lc!oi nctivitats que es \'an fer el 
cur!') pus~at: 

Vtm dur-~c a te rme un toral de 15 t""ACun.ions prCviament programadcs, amb una 
mitjtu w tic dul.'s pc r mes. Es va p rocum r ahcrun r le" maLina ls amb les de lOt el di a. 
i k s f<·tcs pcls cnloms de Ca<tella •· i de la scn ·a de StuH Lloren~ del Mulll, ambles 
de 111(~~ IIH1'g dtsp la <;amcn t com: comarques de Líl Ga truLxa, O.so na i l (l Selva i ser re~ 
de l'rtldt•$, Mu u tscny i .Montser mt. 

r•nrliclpo1-eu un lu lal de 66 infams, amb una rnitjOI)ll ci'a:,.sislCncÜ.i de 17 perexcu1'Sió. 
E ls pate~. a més de fer-se cArrcc dt· Ja marxa del cu1·~ i d'ot"'ganittar aJtres excur

s:iuns més de Jrs p rug-ramades. també va fer di\'c~cs ccJeb1·acions, com el sopar de 
fi de curs a l local social del Centre al que hi haguct'Cn mé.' de 50 comen,als en total. 

La t'Clació d'infanL< que han segu.it, pOQuc:. o mohcs. le.• t·utes que han sortit per 
a cll; al butlletf ><>n: Jo.o;ep i Rosa \ i. Alrorja, .\lana i .\lcritxell Radia, Blanca i 1\úria 
Biu>ca. V:u•c•a Blanco, Alben Busque1s, Joan Caba, G<:mma i Guifré Calaf. Jo.cp M. 
Carbó, ~lct·itwU Casajuana Mbnica Comella.<, Ma~imiliA Curte> .. Helena i Es~a-e Co.ta, 
Edu:>rd Chavala, Adria Dcu. Caries Di:u, Aurea. Rnimnn i Ro>cr E>querra, Marc fa. 
brcgat, David i Judit Farell. Carmc i Anna Fe mande>. Montserral r c r rcr, Anna f ont, 
An toni, Pi ln r i Verón ica Fortes, Patricia Hcma n, Elisahet. 1\'nn. Jurdi i ~·la.nuel J imé
nc7., Am:md:.\ i Helena Tvtanínez, Xa,·ic r Mas!)ip, Mm·c Palacios. Albert i Nú.ria Parera, 
Alba Pinosu. Antoni Pladeva.ll, En rie l'ons, Olgu Pn us, Lt\ia Rocavert, Pet'e .Rodilht, Rogcr 
RuiL, Mou t~crr.,t l Ru~incs, Oriol Sabate r. Or iol SHrrl ti i 'UI'lc h , Erola i Georgiua S irnon, 
l...lul'cnc;- Su i;J, Jmunc Solé, Ed ua rd Subi m l'll)., Ar11 10 , L.luh; i Rogcr Vila.cJam, t s1er i 
R O$Cl' Vibr, Gisela Alam any i Joaqu im Busqucts. 

En lu progntmació i f>OI'Iada a ter-m-.: dt' lc.!t cxcu~ionR hi ha haguc molt bon am· 
hit nl , rnolt entusiasme i mo lles ganes de ft·r-ho cado vegada nü llor en wts c1s aspec
tc• a r; que cls infants (i els que no ho •ón) s'ho pas.in el més bé passiblc. 1 aq uest 
cspcrit continua, i ja fa dies q ue es comcnc;a a pensar en ~11 ides, i activita ts que pu
~uin plonpo~;.ar~<iiie qmm ec; faci la próxima progl"al'l'l:tció cif"l curs. 

E l Grup l ufaulil a l'~rmita de Sanl Grau tll l"a;rera) 



GRUP FOTOGRÁFIC 
- V Concun anual de F<>tografia e.o color-. Punwnció del segon trimestre corres· 

poncnl JI lema 41Can-e•'S de Caste11ar•. emesa per mcmbres de camera Clu b Sabadell 
el día 3 de j ulio!. 

• Crup A: ler. Baldomer Parera. 20.17= 37 puniS; 2on. Jau me ~iuntada. 18-15- 33; 
Je r. Jo<ep Sales, 15-9= 24; 4an . Jordi Carros i Sampcre. 13-11- 24; Se Josep Craells. 
13-7 20: ~- ';lanel Varela, 14-5= 19: 7c. lcandrc Munt:tda, J0-9 - 19; Se Joscp Sala. 
17 (1 ~ola foto) i 9e. Joscp Sors, 13 pum. (1 .ola foto). 

• Crup B: ler. Josep Miqut'l Badia i Font, 17·18- 35 punt•; Zon. Cristina Comas. 
19-10 = 29: Jcr. Jurdi Garros i Lle i.\á, 18-9 - 27: 4art. Joan Pare m, 15-7= 22: Se. Sandra 
Vard(l, 12-9- 21; 6~. Ramon Ca pdevila. 12-9= 21; 71!.. Oiga Juliana, 11 -10= 2 1; Se. Joscp 
M. Mo•-cillu i Lópc<. 12-7 - 19: 9e. Gu illem Dio?., 11 -5; 16 í lOe. Te resa M. Datzira, 5 
pums ( 1 •ul:t fo to). 

Pc r rt)un~ Obv ies no pub liquem la classificació gcncn.-\1, Els intc rcssats en conCixcr· 
la poden pal)sa r pel centre per tal d 'assahcntar-!t;c'n u bé dcrnanar·la dircctarnctll al 
S r. Gul llem Diaz. 

TROFEU JOAN RIERA 

Com j~ cswenr~hem en el número anterior i dc1allcn .:lmpliamcnt Jcs bases d 'aqucst 
concurs l"cpartides dies ha eotre totl:\ els ac;c;.ocials, reco1-dem un cop més que el tema 
és Uiure i que el termini d'admissió fineíx el día 4 de ~>Ctcmbrc a les 5 de la tarda. 
El \'CI'Cdicte t indrá lloc el mateix di a a les 9 del \'CSpre al local del Camer.t Club Saba
dell, ct. d ' tn t'ont, 1, a Sabadell. Recordcu que la puntuado aconseguida en aquest 
concu~ ~ valida pel concurs anyal. 

E l lliuramcnt dt• premis sera el día 7 n les 8 del \CSpre en l'acle d'inauguració de 
l'cxposició de h1 resta \ ·lajor. en la qual hi haurtL les fotos concursants deis dos úl~ 
t ims t rimc~tn.:s . 

CONCURSOS FOTOGRAFICS 

- «C(:rLfuncn Nacional de Fotografta sobl'·e artes y tntdiciones populares. 1990» 
JC!n'la: Qua lsevol manifcstació d 'arts i tradici()rt~ populan:t cdebrades en ter fi10t'i de 
l' flstnL Espnnyo l. Els t r<'balls secan un rcpurtotgc do 3 a 5 futo¡;n>f"ies (de 24 a 30 cm. 
pc r 30 u 40 crn.) subre el 111atei.x te l'na. E l ter rrli ni d 'odmissió s'acaha el 31 d'octubrc. 

- 111 Coocurs <le Fotografía Fcstcs a Grnnollcrs 1990. 11 Nacional Uiure. Temes: 
a) restes a Granollers. 1990 i b) Lliure. Termini d'admissió: 28 de sctcmbrc. 

- Concurs de Vctcrans de camera Club de Sohadell. Participants: majors de 50 anys. 
Tema UiUte. 1ermini d'admissió: 4 d 'ocru bJ"e. 

Jl.XPOSICIÓ DE PINTURES 1 MOSTRA O'ARTESANJ..\ XILESA 
El 7 de setembre a les 8 del vespre s'inau~uraril al Centre Excursionista de Caste· 
llar una e•!X"'it:ió de pinturcs de !'artista xil~ Rodrigo \1Qr11n<Z acompaoyada d'una 
pctita ffl():)llo d'an~ia x.iJena coosistent princi(X'llment en ceramica i insrrumenlS 
musical> de les tlifcrents zones d'aquell país <udamericil. 

Rodrigo 1\larHncz és exiliat ~ilé, re<ident a Sahadell i memhre de la Lliga Inter
nacional deis Drets deis Pobles. Cursa actualmen t Se curs de Selles Ans a la Fa 
cu lto.11 de lle11es Arts d e la. Univer~itat de Barcelona. Ha 1\!alitzat expos icions col·lcc· 
livcs i individua ls a Barce lona, Sabadell, Gn\nollcrs i Tc rrassa i aquesta és la 
primern vegadt\ que p rcst·nla la scva obnt t-\ Ca~tcllor. 

Les obres cxpusudcs a l Ceul re Excursionislo CSinrn n o la venda i to t.s el ~ dine r·s 
que es rcc <>l·lccl in s 'cnvü u-an a Xile pe ro coHnbo rn•· (Ion la compr.-1 d e ll ibres i e ines 
pc l •Cen tro de Estudios y Capacitación Labora l• (CJ'.SCAL), de la ciutat de Quil
pué a Xi lc. 



NOTICIARI DEL CENTRE 
MATAGALLS-:\10:-.!TSERRAT El\" ME!I.'YS DE 24 HORES. Pro"a organit

zada pel Club Excta. de CrJcia els dies 15 i 16 de setcmbre. Té un recorregut 
de 79 kms. 743 mts. per muntanya i d 'una tirada. 

Oadcs de )'última edició (1989).Sortits: 1867. Arribats: 1061. % d'arribats: 
56,90. :'.1itjana de Lemps invertit 19 horcs 22 minuts. N~ d'homcs sortits: 1.590. 
Dones: 277. Homes arribats: 955. l)ones: 106. 

Extracte del reglament d 'cnguany.Sonida individua l a !'hora e legida per 
cada pa nicipant que podra coinc idir amb la d'alt res, ent re 214 de 6 i 114 de 
8 de la Larda del día 15. lti ncrari scnyalitzat arnb pintura. Reposades potc~
tath-es. Control de pasen el~ !loes previamcnl indicats. Premisa tots que com
plctin la tra\·essada en men~s de 24 hoces. Les inscripcion~ de fora de Barce
lona poden fe•·-se. pcr tclclon (237 86 59 i 237 31 48) de les 19 a les 21,30 hores, 
els dics 12 al 14. L. La inscripci6 que cost.a 1.300 pts. als socis d'entitats fede
r.ldc' i 1.400 als lliures o particu lars, compren: Asscgumn<;a, 6 punts d 'avi · 
tuallmnent i smn arrcta co1nrncmorntiva. 

E ls interessats en r rcnd1'C-hi part, si volcu, podeu posar-vos en contacte 
an1b el Centre que cuida ra de cobrar i cursar les in,cl'ipcions. 

En l'actua litat, a l fcrl'enl it al organitzado.-a d i v.,rsu~ avituall amcnts, no es 
fa n ncccssa.-i s els particulars, pe r<'> r cnsem que, com cada any els familiars 
i a mies de is participants, acucl iran a diversos lkx:s del trajecte per recolzar 
en tot el que ca lgu i als e~fo~ts caminadors. 

REU:-.IIÓ M.ENSl 'AL OE JUNTA 1 COMISSIOI\"S 
Recordem que el pruper día 4 a les 10 del vespre, en el nostre estatge so

cial, tindni !loe la primera reunió rost-vacances per ta l de parlar de la mar
xu de l'entitat i comcn~ar. tt>ls plegats, a organi tz<1r les activitats a c.Jesenvo
lupar Cll aquest curs que comcnr;a. 

SAMARRETES 
Ja van arribar les noves suman·etes amb e l norn irnpres del nos trc Centre 

Excu rsionista de Castelhor. lli ha una bona varietat de talles. comen<;ant pcr 
le~ més petites. De colors, a més del blanc. han ar·ribat el turquesa i el verd. 
La nO\'Ctat són les samarretes amb caputxa, pero també n'hi ha amb el di
buix i polos. Els preus són: Samarreles: 800 ptcs.; •amarretes amb capuL~a: 
1.000, i polos: 1.500 ptc•. Vine a triar la tcva, am és !'hora! 

El caminar del Centre 
ACTIVITATS DEL PASSAT MES DE JUNY 

CRUP INFANTIL 
Dia 16. - Sopar de {i de curo del Crup Infantil alloc<tl del Cenrre, amb una assis

tcncia de 53 comeosals, ""un ambicnt molt animat. Dia 17. - Pujada a La Mola per 
assistir a la fesr.a de Santl3cmat pcl següent irinerari: Can Robert. Cingle deis Ca· 
va lis, La :\iola. can Pobla, canal de le< Bruixes, can Rubcrt. Montsemll Rusincs, Blan· 
ca i Núria Biosca, Oiga Pral>, RosCI· i Ester Vilar, Elisabc1 Jiménez, Oriol Sabalcr 



Sopar del GrUJl lnfan1ll (M. liudla) 
acompon.vm~ pcr sct pcrsonc~s més. Aquc~ta cxcu J-sió es decidí el dia a bans a l'hor'fl 
del <oro•·· 

ENTORNS DE Ci\STEI.LAR 
Dia 3. - \'l atinal: Coll ;\lonner, font del Solell, Cuanla, Castellar, pcr Ramon Vila i 
Xuria i Jo.cp Sor.<. Dia 3. - Sortida de I'Aizina del Sal·lari alruró Pujo) de la Mata. 
Pc1'C Carbonés, i>idrc Cabedo, Viceno; Gandia, Daniel R~nom, Ma1'Cel GermA i un més, 
ac.·vmpan\ab del •lutt•~ d •Coqui• i ci•Cric~. D1a. 6.- Recorregut per l 'ilinentri 
de la 1 Caminada Popular. Castellar, La Mol>, font del Pliuan, Castellar. Josep Sors. 
Din 7.- \'latinala I'Armengol i 'lh:n• (zona de Granera), pcr Felip Valls amb 6 socis 
i omlc~ mé~. Dio 9. - Excursió per Sant l.loren~: Coll d C.lenallc•. canal del Sec, ca
naleta SE al turó i capelleta deis Corttns, coll de les Roqueo de la Coca, luró de l\lont· 
cau i rctom a Estcnallcs, per Josep i\'l. Torra~. ncompanynt d 1Ac1lonj Ruiz (CMB). Dia 
17. Festn de Sant Bernat a la Mola. Missa, C.OI'It com l i !.a l'danes. A~~blCnci~ d'un 
bon uombrc de ~oc..· is i castcllarcncs en gcncrul, que hi pujaren per direren1s rule~. 
Di a 24. - Mt1linul a San! Julilt d'Uixols i Sant Sadu•·ni de Gal li fa. Ramon Vila, IomAs 
Ma11oc;n, .l osep Sors. l sidr-e Cabedo, Maree] Gcnn~' i Duuid Rcnom amb el «Coqui ». 

ALTRES EXCURSIONS 

Día 3. - Excursió per I'Aita Garrot><a: 
Pont d'en Valenti, La Plana, coll de Riu, 
puig de Bassegoda (1.370 m), coll d'en 
Principi, roll R01g, Sant Aníol d'Aguja i 
Pom d'cn Valcntí. Joscp Pons i loan Sa
bater amb el '""al JaUUlc Torrens.. Pcr al· 
trn banda. Tomas Mañrn;a, Adelina Dal
mnu, Oriol Sabater i Haldomer Parera, 
feren l'itinernri d'anada i retorn des de 
l'ont d'en Valen tí a Sant Aniol d'Agu_ja 011 
es cclchmvtt 1'.•\J>lec deis Francesos. Di a 
10. Trtweuada Castellar . Montserral, 
a pc..·u de~ dd Girb~ul. La fc..T<:n: ~·lontsc..·· 
l'nll DfU'Jtu::ll.iHal Piletr ca~tm'kda, Aruta tt.•t. 
Lópcz, Joscp Ruit, Guillcrn Diaz, Eudald 
SubiniJJU, .\'li<1ud llac..lia, Joan Pinosa, 
Lluis AIJ'orjn i Jowne fonl. A ~-lonistrol es 
\ 'llll a J'e¡¡ir: Blanca i :-.úria Biosca, Eduard Cam í d<.~ Munh~crrat: I'Obac (G. Oiaz.) 



Suhirana, Anm-. Fon t, Concepdó CO'\Ia i Jo$eJl \ •1, Biol\ca. L.'excuf"!oiió fou feta sota plu
ja i boira i cnmig de moll boo ambient i gresca: mullats, pero contents. Día 24. -
Cos to Dra\•a: l>e Tossa a Cala Bona pcl e ami de Ronda i n:tum. Mero Parcr.t i Teresa 
M. 03t1im. Do es 23 i 24. - R.-·etlla de Sant Joan ols Monts l\lalei ts: Vall de Vallhi,-er
na, cnbann d'Amgüells, estany gran de Corone.-. (bi\'ac, amb pclanh. coca i xampan)), 
coll de Corones. Pie d 'Aneto (3.404 m) i retom. a ciln-ec d'Anna l\1. Pallejá i Josep 'VI. 
Torras. Ola 28. - Excursió a 1\olontserrat: El Mimde. placeta del Visea Cataluo)a, 
cami i font de cull de Porc, canal deis f rare' F.ncttntats. '"censió a la Roca Gran de 
la Cris!Obalitu i rclorn pcl rnatei• camr (després de bal1lllar-se amb els esbaT?.ers du
rnm totu l'c~lurHt}, per· Josep 1\'L Torras. Dtes 16 117. - Excursió a la serra de M adres 
(2.471 m.). J. l'ons, B. i J. Pa re ra, J. R ., Jordi i Euduld Rccordu i .\'1. Cos. 

ESCALAD ES 

Oia 2. - Escalad"" Monlserntl: tercera ascen,ió de l'agulla de la MarJa Llulsa 
o de Ju Tomburcllti, "c~rrt:C de Joser .M. ·ltii'I'DI\, Junl arnh M. Llursa i Joan N'uhiola 
{CEC). Oia 5. - Escalada a. la Castellassa de can 'Jb n as. via non11al. per Anna :vt. Pa
llejA i Jo<ep M. Torras. 

MAB.XES 1 S l l\oULARS 

Di a 3. Cursa de les Dues Valls (24 
Km): EsmgdkuU de la Dooa-Pesilla de la 
Ribcr.1 i rctorn. a la Catalunya /~lord. l l i 
ponicip.~ Josep 'VI. Thrras,juntament amb 
' úrin Rul1.. Ola 9. - III Marxa Nit de Uu· 
na Plena (18 Km), a Taradell, passant pcl 
castell de Mont-rodon, Santa Eugenia de 
Bergu, cal Pamtdc~. can Ju~l i la Roc,l. Hi 
prcnguc purt Jo~cp M. Turras. Dia lO. 
Cmnlnnclu Pupuhu: de 13aga. l) esnivell 
1.700 m. K111.: 12. ls id re Cabedo, Daniel 
Renom, t\·1nrcel Gem 1:l, Fmncesc Romago· 
sa, i 3 cac:tel larencs més acompanyats dd 
«Coqui ... A:r;Rhairen a la inauguració del 
refugi de Rebos1. Día 10. - 1 Caminada 
Popular a Sant Martí de Centelles (22 
Km): I'Abella, Valldeneo. Sant Miqucl Ses- A la Crcu d<l Tdde. (3.718 m.1 (Ll. Aldu) 
pen:es, coll de can Taló, turó del r abregar, ca,tcll de Centelles, cal Ramou, masia i 
cami del> T~ Quarls i )'.~bella. Josep M. Torra< l'acahll en 2 hores i 58 minut.<. Dia 
10. - Deis 182 participants a la ~ Caminada Popular de Santa Maria d' Oió, 4 eren 
del C.C.C.: Ramon Vi la, Thmás Mañosa, 1'\úria i Joscp Sol'l>. Día 17. - IVTravessa cDes
nivell 2.000 •: Rlbcs de F rcscr (9 12 m), Oueralbs, font de I'Home Mort, barranc del 
Borrut, coll de I'Adou, cim del Puigmal (2.912 m.), carena a l Pas deis lladrcs. vallEs · 
u-emem, Vilnmanya, Batet i altre copa Ribc·s. \Villiun Aylw~'nl i Jo.scp M. Torras \ '<tn 
cmnpletD.r el rccorrcgut en 6 hon~s. 

ALTRES ACTIVI'I'A.'I'S 

Oia 21. - Vi•ita a l Santuali de la Mao-e de Déu de Beguña, " Bilbao. parrona de 
Bis ka in, a cl.lrrcc de Joscp M. Torr.ts. Día 17.- Expolllcló Congrés de Pessebristcs. 



-------~=-------~-----

ACTIVITATS DEL PASSAT MES DE JULIOL 

CRUP INFAJ\'TIL 
Di a 1 - Excur·si6 per· la Cosra Bnt•"•· 

Es feu un recurregul a pcu, pel C~ullÍ de 
Ronda, des de l<>ssa, '<:trcj;ullla Mar Ak
nuda, pujt"~nl ul mirador, baixam .a la cu(¿~ 
de I"Inft•rn en (;aixa, lOrnar a puj~r~ id~· 
ccns " Ca la Bona. Reto m a la plarja de 
'fc'Jssa pel m:lleix ilineral'i. Amb autO<..'nr 
cap a l 'ermlrn dt~ &lnt Grnu on dinaren. 
~:-acr i Rose1· Vi lar, Olgti J•t·als, Atlna l :ont. 
Eduard Subi.-.ma. Rol'er RuiL. f.lizabet Ji
mcne7,, David Ft-.rell, :\'lonrscrrm Ru~inc:,, 
Oriol Sabater, Alba Piuosa, Mónic:. Come
"'"· Oriol Sarrwrach, Joan Jimencz. Jor
di .Jim61e7., Mc ritxdl Casajoana, Rosa M. 
Alforja, J~p Alforja i Joan Comcllns, 

C.:im de I'Ancto. (3.404 m.) (E. Znrrillal nmb 29 fumillars scus i els juvenil~ \1i· 
quel Alcmany. Joan i Jordi Pare m. Franccsc Rornasosa, Xa"ier Rius, Mootscrrat Sa
bnter i 8mma Font. 

EJ\lORNS DE CASTELLAR 
Dio 5 - l.a . colla deis dijous . (en uquesl cas .U•l. IApcz i 6 més), tks de Sentme

nat, excun;ió matinal al poblat lb<>rtc de la Torre Roja (Puigca>lellar~ l)ia S - Mur
qLie<, Roca, les Fogu~rosc>, coll d'Ercs, Monl cau, Mnrquet. l sidt-e Ca hedo. Dnnicl Re· 
nom, Marcel GermA i el •Coqui • .. Dia 3 - Matinal a I'Jiospilal de Sang (Cor't Fosca) 
i mil Boix (Sc mt de I'Obac). Ramoo Vila, Teresa Roura. Maria Olh·é i Josep Sors B. 
Di a 8 - Ocs de Scnlmt·nol. <.:xCUI'sió-vis ila a l poblatlbCI'Ic de In Torre: Ro.in (Puigcus
tellar). F.stcr i Joaquim Planas. Jaume Sors i Josep Sors B. Oia 19 - Matinal a la Sc
rl'tt Ahn i Minu <..le Cudafalc;h. Pclip Va lb, Joscp Roma n, arnb 9 socis ¡ tunics més. Dia 
22 - Pool de la Roca. Santa Agm' q, CO\'a del Dmc, d < Obits. les Fogueroscs. c:oll d'Eres, 
Marquct de la Roen. Guill<m Dín.. Eudald Subirana, Pilarcastnócda. \tour"' Barm
china, J osep RuiL, .Mique l Badin, Jaumc .l:''ont, arnb la «forja* i el «JO<.:». Oit"' 29 -
Ca mí de la So leía, Cm-a del Drnc. la Mola i can Ton-as. Vicen~ Gandia. Daniel Rcnom, 
Is idrc Cn hed() i Mar ee! Gt•rmft. llit1 29 - El Cirbau. la Mola, canal de le> Ánimcs, ca
nal de I'Eiefam, la CastcllM\3. Guillcm Dtaz.. F..udald Subirana, Pil:.r Castañeda, Mont
St'rrat Aarnrchina, Jo>er Ruiz, ~liquel Badra, amb el •loe•-

PIRL'IIEU 
Oit-s 30 de juny i 1 de julio! - So rtida d 'alla muntan)'a a I'Aito Cc rdnnya (Catt~lunya 
N ore!). Re•uh del Cirer o deis Cit'er'Cn., es tan y de FMt\'ivo, estany de Lonós (pernocta· 
c ió), est¡llly de l.anó~, crC>Ia i cims de Puigpedros de Lanós (2.842 ro.) c:oll de les Be>
sines (2.720 m.). pie de Coma d'Or (2.826 rn.) coll de Lonós i esmny de Lan<l•. Joscp 
M. Torms, Daniel Vergés (del club Muntaoyenc 13an:cloncs~ amb el \'<>Cal Jaurne Tu
t' r'Cns i el <lago • . Dlcs 3 i 4 - E xcursi6 u la V" JI Fc rrera: Pla de Boet, rcfugi, vall de 
Sotllo. Socalma, estany d'Estats (bit-ac). port de Sot llo, cresta a la puma Vc l'<laguer 
(3.125 m.) i a la pica d'Estats (3.143 m.), coll í cim del ~lontcalm (3.080 m.). e"any de 
Barz, port de Sotl lo, i retotn a l p la de lloet. pe r· Jo>Cp M. 'lbr-r·ao, junt amb Josep Jané. 

'Dics 6, 7 i 8 - F.xcursió al pie Rodó de Caoalbona. (Val! Ferrera~ 7: I'la de Boct, es
lllll)' d'A1estc (2.400 m.), Pie Rodó (3.004 m.), Puma Ca barró (3.115 m.), Pica d' Estats (3.143 



m.), Pie de Mil. Cinto (3.125 111.1 Momcalm (3.080 111.). Port de Sotllo (2.894 111.), Pla de 
Boet. 8: l)es de la cota 2200 (m(,s anuuu del l' la de la Selva), llac pctil d'Aixcus, cota 
2.200. Raonon An:~all, \lanuel ~atlle, Pere Cardona, Eulalia Dorncoech, Josep Llina
res, Joan Parera. Joan Ribaha. Joan Serra i Jordi Serra. Oies 14, 15 i 16 - D<:s de 
t'rat< de Balagucr (Confleot) al refugi de Caran~ii. on pardrcn les !endes; des d'allá 
3ls llacs d~ C~tr'lln~li. i retom. Concepció Costa. Rosa Porqueras. Jo~p M. Biosca~ Jau
me fonr. Dionea i Nur-ia Bio~ca i Anna font. Oia 22 - Son ida d'entrenament al Cer· 
ele de " úrla (Ripullc>): fontalba (2.050 m), Puigmal (2.912 ru.), cvllada d'Er·-l'ic Se{!re 
(2.846) coll de firo<'trelles (2.829), coll d'Eina (2.650 rn.). pie d' Ei na (2. 7941, pie de Nou
font> (2.81>4), coll de Noufont~ (2.660) pie de Noucrcus (2.799), Núri<t (1.985) fontalba 
(2.050 m.). M:Hirwl. Desni\·ell : 1.600 m. Horc> cfccti\'CS de camí: 8-9. Jaume Torrcns 
i Jo~<.:p Pon'>. Din 22 - ;\scensió a] Puig-mal (2.9l3 m.). Carmc Vinnixa i Pcrc Cardona. 
Dirt 24 - A<ccnsió al pie c~clit (2.921 m.). des de les BuliO>CS. Rugcr i La ia Rocave rt, 
Pilar Horncl i Do.micl Rocave rt. Dies 30, 31 dt· juliul i 1 d'ago~l - Ascensió a I'Aneto 
(3.404), ¡>er In vin normal. Jo''" Muntada. En rie 7..orrl llo, Daniel Rcnom i Js idrc Cabcdo. 

ALTRES EXCURSI ONS 

Oía 1 hcctl>tó al Pulgsacalm (1.513 m.) (Garro"a): •·oll de Brncons, font Torna· 
dissa, i Puil'>acalm. A dalt el cim. fn-d ))q:u>tació de la llonganissa de la comarca 
J.idn: Cal-.edo, Danrd Rmom. Ramon \ 'ita, \ ' icen<; Gandia, Man:cl Gcr.OO, Tomás Ma
rio<a,Joscp Sor.. JO><'P \l. Gandia, 1\uria Sor. i cl oCoqui •. Di a 7 - A"'ensió al Teide 
(3.718 m.). Tenerlfe. Oa,·id i Estel Ald:u. Carnrc o,ulr l.lu" Alda7- Día 15 - Matinal 
d'entrenamcnt "' Monl>err~ ' Desni\-ell, 1.800 m· publc <k \lont>CO) (522 m.), corral 
d'cn Ro\ ira, corral d'en Dcumal. Turó de l 'llome (1.710 m.l. collada Grdo, lt·s Agudes 
(1.703 nt) c resta del> Castellets, pla de 
Mon, Stmt Mtm;a 1 ( 1.090 m.). coll Prcgon, 
Matnga u, ( 1.699 m.), coll Formic. J aume 
1hrTen~ i el « ltlg:u~. Di a lS - Excursió pcl 
JUerzo (P•·11vinci a de Lleó), vis itant la in· 
te r-essunL zonu de h-'1 .Médulas, a prop 
d'Orcllau, lltw ( Jil els mmans explotan.~n 
un irnpOJlOill jorimenl aurífcr, amb més 
de 60.000 csclaus, a l'cpoca de J'lini. Jo
~p :\1. Toi'J"3). Dh.• 15 - Cxcu~ió al :\1ont· 
seny: Sant Bt·r1Ha1, coll l'regon. A:latagalls, 
font f'rédn, lont de la Rosa i colll'ormic. 
Ramon Viht, 1\idre Cabedo, Daniel Rc
nom, \'Icen<; Ganditt, Jo><:p M. Gandia, 
Mnrcel C..erma. 2 pcr~vnes méco i el ·C~ 
qui•. Dics 14 i 15 - Acampada a Massa
ncn,. Arrossada a Tornent Senta . Cu iners 
.Toan Fabü i ~1um.u.:l Pé re1.. l>iver!\es excur· 
sions pcli l ~:~ pe r g rups de jovent : Torrcnt 
Sanrn.GOsol trcnc"dl de l't::spa: del cam
ping a Suldcs i t-etorn (vUries vcgadc~); del 
c~)mpinc n ~·•~.u;stmcrs (a escolla r la ·n·o· 
bada d'Acordionistcs) i rt·tom; cámping
Saldes.-cal Gcncl't~l i re1orn al camping pt·.r 

t-:1 Casucu: cun!!ltucclu Lípic...-. a Bá•·c.ena 
Mayo.- (A.M. l'a llcjil) 
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la carretera vella. Famílies: S lasco, Aldaz, P,:,rcz, Parera, Sabater i Júlia Girbau. 
E. ~1iró. R. 1 L. Rocavert, T. i M. \ ·!añosa, ).lúo·ia Poo·tcll, Joan Fabá. f. i f. Romago
<a. El diumcngc fcren l'ascensió al l'cdroforca (2.497 m.). pujanl pel Vcrdct i bai
'ant perla tartera: Josep i Josep Aldaz, Mane), ~hriam i Jordi Perez. .\1ero. Joan 
i Jordi Pan:ra, Emili Miró, Roger i Laia Roc:wcrt, 'Jornil~ i Montsen-at Mañosa. 
~·ran~e<~ i Francesc Romago.a, Joan, Momseo mt i Oriol Sabater, Joan Avellane· 
da i \1. Oolors Cos. Dia 16 - Excur.,ió a la Cordlllern Cuntabi-lca: Pon de San 
Glorio. col lada i Penya de Uesba (1.810 m), pa"Snnt pcl monumcnl a l'ós. i retorn 
a San Glo rio, u carrcc d'Anna Pallcjñ i Josep M. Torras. Día 19 - Excursiú a la 
Vall del Rlu Argoza (Cantiobria): Búrccna 1Vh1yoo, ermita del Carmen. refugi de 
la Cru7, collada de L'ucn tcs (1.450 m) i d.-scens n Soto, per Anna 1\:1 . Palleja i Joscp 
M. Torr:1>, junt a111b Ismael Méntlct. i Judith 1vn-as. 

MARXES 1 S IMILI ARS 

Día 1 - ... larató de la Ciutat de San Francisco, a Callfornla. William Aylward, 
que )'acaba en 4 hores i 8 minuts. entre mé' de 3.000 corredors. Dia 1 - vrn 
Marxa del Cia r de U una (JO Km.) a Santa Maria de Palautordera. Hi participa 
Jo>cp M. Torras. Dia 8 - 41e Aplec de ~latagalls: Des de Collfonnic a la Creu, 
i rctom pco la carena i el torrent de Rcntador., cap el pla de la Barraca. Anna 
M. Pallcj11 i Joscp M. 'Iorras. Oia 15 - VTI Caminada Popular de Sant Feliu de 
Codlnes. l\úria Sors. Jau me Sors, Joscp Sors O. i Ester Planas. Dia 15 - VT M a· 
rató de Toral de Vados, a la comarca del Bierzo, a prvp de Ponferracla. Ili pren
gué pa11 Jo,ep M. Torras, i )'ataba en 4 hores i 2 L minut5. f)ia 22 - III Caminada 
Popular ele lo Va ll de Gósol (Berguedio): Gósol, [ont deis Terrers. font de la Roca. 

Pie de Coma d'Or (2.826 m). (ALI• Cer<lony•l· {.J. Torrens) 



el Collcll, les Bas>otes (1.860 m), Vall de Cen1ers, coll de Josa i descens a Gósol. 
Jo~ep Sors, 1\úria Sors, Ramon Vila, Tomó~ \tano•a. Frnncesc Vi)aclara. Tsidre 
Cabedo. Daniel Renom, Josep M. Gandia i Srn., Josep ~1. Torras, Marcl Germá 
i el •Coqui•. Oia 28 - Xlll Cursa de l'Espluga de Frnncolí (15 km), en el uans· 
curs de la qual es va fcr una >-olta completa al pati del recime del 
moncstir de Poblet. Josep M. Torras. Dia 29 11 Caminada Popular de la Vall 
de Camprodon. l'ar·ticipar-en a J'opció curta Tomlls Mnoosa, Ramon Vila i Mero 
Pnrem, i a In )larga, Joan Esqucna. 

CRUP FOTOGRAFIC 

Dia 3-Al Camera Club de Sabadcll, ' 'ercdlchl del 2on. trimestre del concurs 
de fotogrnlio . J)ia 12 - «Modiflcacions de fotogrufle• amb peHícules d 'alt cOn· 
h·ast», xcrrada amb demostrncions practiques, pcr Fr.tncesc Estcvc. 

WAltf ART 1 MÚSICA 

Sant Pero d'UIIastre. 9 Telefon 714 55 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 

~:::::::::::::~ I'Qllgon Industrial 
Pla de la Bruguera 
Carrcr Barcelona sfn. 
Tolcton 714 66 11 

CASTELLAR DEL VALLÉS 

Propil Domestic Industrial 

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

CASTELLAR DEL VALLES 
lnsta~lacions i subministres 

gas propa 
Conceuionari Oficia l 

de Butano, S .A. 

TALLER VILACLARA 
Servei i venda RENAULT 
Rcpar-acio ns i a condic.ionament de tola classe de VE HICLES 
VENDA DE COBERTES 
Pa,scig, 72 Tel. 714 5 1 9 1 CASTELLAR DEL VALLÉS 



Fentcamí t:excurslonlsme és. a casa nostra. una 
tradlcló arralada. Les entltats excursionistas 
tenen i han tlngut un lloc important dintre la 
nostra societal perqué rellecteixen una 
manera d'entendre la relacló entre 
persones. 

S'ha fet molt de caml per part de tots. A la 
Calxa de Sabadell ens enorgullim de 
partic1par des de fa 131 anys a la vida 
activa del pals tent camí en el servei a la 
comunitat. 

~~ Caixa de Sabadell 
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