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dd clm del Ruasell. Al centre l'Aneto J R la dl't Ca el Margaflda (B. Pa_rera).

DUES EXCURSIONS PEL PIRINEU
PIC D' EN RUSSE LL, 3.207 m . (Vall de Benasc, Alta Ribagorya)
Sortim amb cotxcs ¡>nrticulars el di·
vendres dia 3 a la tarda, trobant-nos per
acampar a Vallhivema, en el pla situar
en l'aiguabarreig deis rius de Corones,
Llosars i Estiba Fred", a la col(\ 2.000
aproximadament, on només es pot per·
noetar due~ nits, amb cura de baixar les
dcixalles al Pla de Scnarta on hi ha con·
tcnldors.
Ola 4, dissabte. A un quarl de sct del
matí comcn~a a clarejar i nosalt~ comenccm a carninar amunt pel rressat
ca mi de Llosars, passcm perla Pleta de
Llosars, 2.200 m .. Llac de Llosars, 2.490
m. i Llac Pct it de Llosars, 2.540 m., on
parem a esmor.<ar i carregar d'aigua
frese:.\, ja que rnés amunt ja no en troba rcrn. Sob I'C nostre n laleix, en e ls con-

tmforts de I'Aresta del Pie de Tcmpes·
tats. un nombrós ramat d'isards. pelits,
grans i mitjnns, ens fa lu seva exhibició
d'agilila1, dc ixant-nos cmbadalits.
El dia és prou h o, cnfilem la forta
pcndent, bona de pujar per graons
d'herba, que ens mena, després de pas·
~ar per incOmoda i fatigosa tartera de
gmns blocs de grn nit, a l peu de la Ca·
nal Nord-Occidemal del Russell. Quan
la tartem és coberta de neu compacta
e• passa prou bé amb gxampons, peró
af'a hi tnanco l no podcm fer servir e ls
grampon s que traginem.
Al final de la canal, flanquegem a )'es·
qU<:rra vers el pie Punta Bretxa d'En
Ru>sell, 3.192 m., el primer tres mil del
dio.; ()dmirem les muntanycs que ens
vohen i la gel era de Salenqucs sota nos·
u-e matcix. gain:bé sensc neu. nomts
gel, pedres i esquerdes ncgres que im·
pr.,ssionen. Un petit •-eros, i seguintla
cresta que té algun pas amb cena difi·
cuhat, ancm al pie d'En Russcll 3.207
m., i després al pie d'En Russell s ud,
3.205 m., on mcngem, gaudim de l lloc
on som i decidim baixar pcr la matci·
Aa canal de pujada, pero a peu de ca·
nal fcm la variant passanl ran de paret
i flanquejan t i baixam anem fins al

coll de Boquctins, 2.670 m., per possar
a la vessant deis llacs de Vallhiverna
queja alhircm sota nostre matcLx. Bai·
xcm una fona pala de 200m. de desni·
vell fins al primer.Jlac de Vallhivema,
on ens ref resquem d e la forta calor, di·
nem, prenem el sol i fcm petar la xer·
r<~da.

Dcsprés baixem fins al llac gmn de
Vallhiverna, que vorcgem per la dreta,
pero quan .ortim del clot del' llacs,
veiem la tcmpesta que es forma al massfs de Pocets, s'eixampln rapidament, es
vcucn ll ampcl:S 1 es ~cn len els LI"'Ons.
A llcugerim el pas, a 1a plcta de Uosars
ja cauen algunes goles finetes, allcuge·
rim més e l pas, sembla que la tcmpes·
La es desvío a l'esqu-:rra. pen) torna i
ja espatcguen els llamps per sobre la
Tuca d'Estiba Frcda i la Tuca de Roques
Trencades, albirem ja les tendc> i els
cotxes quan comenccn a cnurc gotes
més seguidcs, ens refugiem dins cls cot·
xes sensc ni temps de treure'ns les botes i ens escapem d'un bon xiifec; men·
n-e plou descanscm j veicm nrribar
a iL res excu,·sionistes qt.1c no h~n Lingut
sort i van rcgalimant.
Després toma a s011 ir el sol i podem
rentar-nos, fer petar la xerrada, temes
variats on sempre rep algú1 sopar i dormir d'hora.
Ola S, diumenge. Les tendes estan molle:, i per unanimitat decidim no anar
a I'Arupriu de Cerlcr, en Jloc d'aixó,
anem a ca~ar flor de neu sota la 1\Jque·
ta Blanca de Vallhivcrna; en el punt on
anem, n'hi ha tantes que hcm de \igi·
lar on posem els pe us perno trepitjar·
les, pode m fotografia r-les de va len t i
cacar-ne alguncs ben escollides per als
lamiliars i amics.
El dia és bo i ciar, net i flairós, després de la pluja de la ta rda anterior, ens
relaxem i gaudim tic la pau després de
la trotada del Russell. Oesmuntem tendes i cap n Castellar del Valles falta
gen l.

Panon\mlca des del tlm d'Ancto vers el Mont Pcrdut

PIC D'ANETO, 3.404 m. (Vall de Benasc, Alla Ribargo~)
Dia 10, dlvendres. \luntem les teodes on
acaba la pista fon:>tn l de Vallhivcmn, n

la cota 2.000 m. apro.' timada rnent, sope m

d'hora i abans de les deu anem a donnlr,
dcma s'h a de mulina 1·.
Ola 11, dlssobtc. 11 les cinc eos llevem, és
nit de lluna i cnl nprofitac-ho, eofilem el
camí de Corone< amb la 11om de la lluna;
quan comen~a a clnrejac la llum del dia
ja .om a I'Thon de Cot'Ones, passem pel
pl'imec llac de Cor'Ones, la ranon\mica es
va cixamplant, vure¡em e segon llac de
Corones i parem u c:.W JOr'Zar, ja som din!)
el cerclc de Comncs formal pe\ Pie d'llragüeJI s, Cresta de Cregücnya, Cresta del
Alig, CoU d e Corones, Pie d'Aneto i Cresta
de Llosars. Anem pujant pcc la morena
,.,,.. el Coll de Corones, \eiem dos isards
bastan! petilS que ens miren i fugen sal·
tant. la gelera de Corones s'ha reduit
molt, ja només en queda sota l'Ancto i
Agullcs d'Aneto, just fins a la l'lretxa Superior de Llosars, podem pujac al coll de
Corones t.r anqui Hamcnl sense trepitjar-b1.

Al coll de Corones, pacada ritual per
posar-nos els grampons: fins aquí hi ha·
\1em anal sois. ara ja hi ha m unió de gent

que \'e de la Rcnclusa. La Gelera d'Anc o
també s'ha reduYt fon;a i cls que venen d,(
Portilló Superior, han d'anar a trobru· la
gclcr a flns a ~ota la Punta d'Astorg, P':r
fugir de les esquerdcs i da"alla•· seguin l
la part superior de la gelera fins c:l Col l
de Corones.
Bé, pugem oomodament la pala de ge.
lera fins on s'acaba la ncu, passem el Pt>nt
de Mahoma i ja .om al cim de I'Ancto. El
dia no ~s massa ciar, hi ha moha calítja,
més cnll~ del mMsls de Poccts, per una
banda, i més cnlh\ del~ Bessibcrrís pcr
l'ahra, ja no es vcu res, per la part st.H,t
no es "eu ni el Turbó. Es fanles fomgrafies ohligadcs, es mcnja i beu, i avall re·
fcnt el matei~ cami de pujada. El cel es
va tapan! co~nt perla part de Pt>cets.
com el di~.ahte anterior pero més gen<>
ralitzat, quan som al llac inferioc de~
rones ja. trona ¡ cau a lguna gota, s'ha
d'alleugerir el pas, ara cspalega per aquí,
a ra cspatega per· alla, cau alguna gota escadussera i la por de mollar-nos no cns
dcixa ni aturar-nos D. fe r un glop d'a igua.
Per fí som a les tcndes, les gotes ja no són
tan escardusseres, pero podem desmun-

1

tar-Jes (les tcndes) sense mullar·nO>, pugem al cotxc i... aval! que fa baixada. Pcl caml
es \euen senyals d'ha,-er plogut ful'l:a, pero a nosaltres en> plou poc.
A la\ ila de Camant.ssa es queden cls mcu~ cornpanys i jo continuo sol fins a Castc·

llar del Valles, on hi arribo prop de les dotzc del •-espre una mica causal. Fer cim
¡ r-etomar a casa el mateix dia eundu1nt, diria jo que no és massa recomanable.
Pe..., Cardona (12 i 17-8--90)

XXX MARXA INFANTIL - Trofe u Josep Coll
Tttl corn v<\ 1-ern anunciar en e l passat butllctí, tind ré lloc e l proper diumcnge, dio
7 d'octubrc . La sor1ida deis au tucats que traslladaran als ptHticipants fins el punL

de la &ortida s'efccluanl en dues landc>:
Dorsals enll'e 1'1 i el 100 sortiran a les 7 en punl del moll: Dorsals superior.. al lOO
.ortiran a dos quans de vuil del mali.
Lloc: de reunió: Enfronl del Gimm\s :\iunicipal (C~rrer de Sala BoadcUa~
F.l trnjcclc de la Marxa d'cn¡uan) comen~ en eltorn:nt de la font del Platan (en·
tom• de Les Arenes) i s<'gueix vers e l Turó del Castelló, SantJaumc de Valh-erd, Pa.
rnnv del Boter, Can Cadnft~lch. 1'1n de I'Aizina Bailadora, Coll Roig, Fonts Ahes, Sot
de éolcrc• (<ona de jocs) i fincix a la plac;a Major de la nosu·n vil a. En total, uns LL
k iLometres de llargada.

Rccomanem als pcLits cxcursionistes que pcr poder puJar als uutocan; i rcc.ollirels

es

distintius, p litnol ¡ f ull de rut" en el con trol de SOl~ida,
l~·IPRJ.::~CI NDTBLE que
portin el full que, amb él seu número de dor.al, se'ls haurb entrt\gat en el moment
de fer la inscripció.
Hi haura assistc·ncia medica a carrcc de membres de la Crcu Roja. És també molt
imponant. ponar calcat adt."QU31 per a caminar pcr mumaya.
En tot el reeorregut no es troba cap font que ofercixi la po>~ibilitat d'abasteixcment d'aigua. Els organit>.ador.. procuraran 1,>0nar-ne a al¡un• indrets del rrajecre

pero no o'nsseguren el submini$tre. P!!r tanl ES ~ECESSARI QUE PORTEU BI:GU·
DA SUFICIENT PER A TOT EL MATI.
Oura•H e l decurs de la prcwa, tots els panicipants a la mateixa, rcstar.m acollits
a l't\S~cgurant;a d'accidcnt :;uscrila entre el Centre Ex.cur.sioni::tla de Castellar i la :\'l(ttua
Sabadellcnca.
MATAGALLS · MONTSERRAT
Del• 48 inscrits pel Centre en prcngueren la sonida 46, jaque uo pat'ell no pogucreo ler-ho per mons de fot>a major d'úhima hora.
O'aqucsts 46 o'anibaren a Monl>crrat29 (14 soeis i 15 no .oc:is), xifra que repre·
.ctlla u o 63% llarg que. segon' ínformacions oficioses, <lepa~"' el percentatgc d'am·
bats que surten e l recomptc ptu\isional del c entre excursionhtá orgaoitzador, els

nmics del Club E.<cursioni•ta de Gracia.
Com a anecdota curiosa destncarcm el fct que el consoci Josep M. Torras. en
urribat a Montserrat (en mcnys de t7 hores, per ccrt). continua a peu fins l'estació

de la RENFE per agafar el tren fin> a ~abadell, i allí pcr no hu ver d'csperat· !'autobús, vi ngué fins aquí Cao;;lellar o peu!
Una ahra anecdota és que dos juves que estan fen t la «mili• a Saragossa. e l dia

lS l enien «la Jura » i un cop acabada aqucsl t1 vareo i111ar directame nt a Coll for·
rnic. sense parar.sc ni a mcnjar. Cnme n9aren tot sc gu it a pujar, sent e ls últims d'ins·

cr iure's a dah el Maragalls, i un deis dos, el Quim Salvador, acaba la lm vcssa amb
22 hores i 40 minuls. 11-fusió acomplerta:
Bé, res més. Només donar l'enhorabona a tots cls que aconseguiren finalirzar-

la, sensc oblidar. peró, a tots aqucUs que. soeis o no. dcmostr.treo, pel sol fet
d'cnfrontar-sea una pi"O\·a d'nital duresa, un gnm cspcril esponiu, malgrat no poder·
la finalitzar.
•
Fin~

l'any que \'e. nois!

l
AL COMPANY DE CORDADA.
COMIAT A JOAN MASAGUÉ 1 GUARRO
Tan

~ls

una trucada tclefllnica i un

rnunl de records i vivCncies varen passar
a tota \'elocilat pcr la rneva mcnt, com si

d'una pcl·1ícula accclerada es t rilt'Lés. Al
principi n(• reaccione~. perO poc a poc
c'adone> de la crua t-ealitat. El meu companv de <empn:. el de tantes e>ealades era
mon.
l>avarH d'aquestn pamula l fH'I dura i
brutal hom qucdu dc:::annat i totahuent
ven~ul. ¡ només el c;iJenci omplí l'instant
de pcrple~itat, impotencia i dC>COnsol que
\-aig senlir en rebre la notícia.
No hi ha res que agrndi mcuys que es·
<:riurc ulguna cose< sohre els AMICS que
ens han dcixat. Sc'm fa moh diffcil l'Cl3U·
m ir en unes poques ratlles el que signifl.
cA la perdua del que ha\'ia e>tat duranl
molts an)•S company inseparnble de cor.
dadc< en les escaladcs difícils. Junts ha·
víem forrnat un eq uip rnolt hen compenetra! d'en~it que en abandonar e l Grup
Juv-enil•!> de la cS.H.A.C.o, le• nostrcs inqujetuds es van decantar ven el món de
!'escalada.
·,
- t:ns hHvíem dlvcr~iL. oi uMnsa:.? sr. és ciar que si.- Segur que em contestarles. Ara, ja fcia molt que no c~calavem
junts. perO qu.an en~ trobavem el tema de conn~rsa prmcipal semprc era el m:ueix.
rec:on.lar aquelles \!xpcrii!ncies \Critablement autentiques viscudes a muntanya i que
te nien l 'cspcra.n~a de I.Orn a r a rcempendrc t~lgun di(\. Tan soLeo és una qUe.sl.ió <.k~ tC11"1J,.C>

- em deta a mi mnteix.- , perO dissortadament el tcmps s'ha acabat mossa aviat per
a tu. Joan. ElrelJoti{C de la te\•a vida s'ha aturat en un moment on no cstava prcvisr
que ho fes. En una jm-entut plena encard de anhels i proje<:tes pcr realitz.ac.
Espero no haver cstat gaire extcns; a tu, no t 'hagués agradat gens una gran parrafada com seria non"'"'al en aqucsts casos, petO t'ho dcvia .Tonn, pcr totes les bones esto.oc~ passad es dins el Crup Juvenil i per totcs les escalade~ .. guapes, que virem dur
a terme plegats i, el més irnportant de tot, pcr la ao~tra amistal <.lUC no concix..ia prejudkl:,.
VuU compartir des d'aquí el mcu sentiment d'acomiadament que cree és el de tot
l'antic Crup Juvenil en d ir-tc que et recordarem semprc •Petit pois • •.

Fins semprc. Adéu.
·~tot

Ouim Cao!Any

amb que se'l (,:<Jtu:lxln d in$ ~1 Crup.

NOMBRE D'ENTITATS AFILIADES
ExtJ't:l de l'•Anun1 io <.h: la 'f'cdcrnciórl I:.sluliiolo de I\'lunlañi.srno», é()rrc.sponent a l p~lssnt flny
1989, a continuaciú Jctallcm l'eswdbtica d'entitats pcr a comunita1s autónumco; de tot l't:.iltU.
c.aJ dc.staear que, ~¡ cns prenem In molestia de fcr el percent.atcc de catalunya en relació amb
el tOtal, el 23 i e.scaig pcr ccol d"entilat.s del total ck l'cstal $6n catalanes:
AndaJusa, 50; arnaones.a. 90; a~tm·iana, 63; balear, 12: canaria., 28, dmtabra, 17: madnlcnya,
148; calahma, 241; gallc¡;a, 21; mur'Cia na, 24; valenciana, 80; basen, 134; cxtremcnya, 9; rioja r ul~
10; cas lella.no-manxcs;l, ll; casld luno·lconesn, 56 i n~ var resa• .19. Tota) 1.035 emimts afiliades:

PROGRAMA IIIESSUAL D'ACTES
1 F.XCURSIONS
OCTUBRE

5, dlvendres
7, diumenge
12, 13 i 14
21. dlumenge
20 1 21

ACTIVITAT
Reunió

MES INFORI\IACJÓ
A J; APARTAT DE :

Mai"L'\

XXX Marxa Infantil de
Rcgularllat de Cas~ellar
Aseenslú al Grao Fatxa
~fatlnal • la Scrra de I'Obac
Asoensló al Pulgpedrós de Laoóa

Mat-xa Infantil
Gmp de .Munt.anya
Crup InfantU
Crup de Muntanya

Tenim notícia de...
• Dia 7- VIU Cursa Voltn a Montsermt. de 29 kms. i 1.300 m, de desni"dl. orgonit·
lada pe l C.A.);!. Monlseny. Sortida a les 8 del matí del Bruc.
• Dü.• 7- VTTJ rvtarxn lnfunlil de Cmalunva. C.E. Cmnp<.lc\'t.nol.
• Oia 7- VI RaJ-li d'Aitt• Munwnya (AndÓn<>). O rganit1.u C. E. Al iga.
• Dia 7- XI Ronda Vnlk&s na. Organitza U.E. Sabudcll.
• Oia 6 i 7- 24 llores d'Escalada ul Cavall Bemat. O•·gan il¿a Grup Cava JI f!ernat.
• Di a 12, 13 i 14- Aplcc i Marxa de Veterans d'E>panya (per la 7ona de Collscrola).
Organitza U.E. Gracia.
• Dia 21 - XI Marxa·PM~eig (Bení~ 011r.utitta UE.C'. Vall de Thnes.
• Dia 21 - XXIX ~larxa Infantil. Organitza C.E. Ripoll.
• Oia 2!1- xm Camins d'A•ui a la t.Jarcelona de Semp"'· Organitza O.E.C. Comclla.
• Oía 2!1- XXXU Marxa lnf. de Rcgularitat. Organit7.a C.M. Sant Cugat.
1\h•t~es Populars- Oitt 7- Ametlla de );Jerola. Hostalcts de Balenya (20 km.). Oia
21 - XII Caminada d'Osona (20 km.) i la de ~lanresa. Dia 28- X Caminada GranoHe~ de la Plana (20 k m.¡.

GRUP INFANTIL
• llia 7- XXX .\larxa i:>\CU I'Síonista Infantil de Regu lorítat.
• Oía 21- Excursió Matinal a 1'1fospital de Sang • Corl fosca, (SeHa de I'Obac).
El despla9ament es farb en cotxes particulars fins a I'AI>ina del Sal·lari. La sortida
de Castellar sera a les 8 del mall del nostre local ;oeial.
Vocals: Joan Sabater i Adelina Dalmau, tel. 125 08 86.

GRUP DE MUNTANYA
• Dics 12. 13 i l4- Sort ida al Pirineu Aragones. Asccnsió ol Plc de l Gran Fatxa o
del Garmo Negro (Va ll de Tenn). Sorlida cu cot., es panicu lar; el d ia 12 i acam pada
a l llac dd Respumoso o u la zona de l'anticosa. Tornada el din 14. Excursió d'Ahn
t,.•lunlanya: pot ser n~cessa ri l'ús de gr.:tmpons i r iolet.
Vocal: Josep Pons, ccl. 7 14 69 19.
• Dies 20 i 21- 1'uig1:.ed •·6s de Lauós (Alta Cerdanya). Oi.-abte dia 20: Sortida de
Castcll~r al rnatí en cotxcs partic ulars fins al Pant ~ de l>ai\:IO.e t, 1.700 tn. aprox. - Dei>.ar
COL<cs i etÚilar ''ers l'Estany de l'ontviva, 1.930 m.-llstany de L:mós, 2.200 m.Puigpedrós de Lanós, 2.842 m~Pie de Coma d'Or, 2.826 m.-Coll de Lanós, 2.468 m.Pic ilc Fontviv-a, 2.673 m.-Serra de Fontviva i Palita de P:uset- Piantar lende; per
donnír. Hores de camí: 9. Oiumcnge dia 21: Amb cotxc fin~ al CoU de Pimorent, 1.920
m.- l'ic de Pimorent, 2.618 m.-Serra Rossa- Pic de Tre~ponts, 2.624 m.- Pie de Ouer·
fon, 2.585 m.- Cap de Mercad¡¡), 2.547 m . i Coll de Pirnorent. llores de canú: 6.
Vocal: Perc Cardona, tel~fon 7 14 80 47.

GRUP FOTOGRÁFI C
NO'fA. L3 bl mensual rcunió--tcnúlia del
grup que pe noca fer aquest mes d'octubre

no en ~m Hxar la data exacta -que habitualnk:rH \01 ser el primer dijous- jaque
el pnof~ssional que ha de lr6clarellemad<:l
mts eocnrn no dbposa del material ncct."S·
sa.ri. E n e l mumcnt, dones, que en sapig ue m
la dm n exnctn. 13 tarcm públic.a a travé;:, de;:
fORJA.

V Conc un anuaJ de Fotografia
en color - 1990

XXVH Concurs de t'o tografia Artistica
Temu Lllurc

XI II Torfcu Joan Rlera,

Xe. En color

Puntuncló del 3e•·· trlmestt-e
Veredlc lc: CAMERA CWB SABADE LL
0 1a 4 de sclcmbrc
CRUP A: l. Ju,ep SOt'S, 10- 8=28 punts;
2. Antoni \larln,IO 18- 28: 3. Jordi Ganós,

12- 14 - 26:4. Carle•Casama\'Or, 15- 7=22;
5. Baldomer Panera. 15-4~ 19: 6. Anloni
~lana u. 6-9- 15; 7. Ricard l'rieto. 6- 6= 12;
8. Joscp Sale>. 7-4= 11: 9. J ordi Parera,
4- 5 - 9; 10. Joscp Sola. ~6 - 9: 11. Joan
\lu ,.lad4. 6- 3 - 9; 12. Jaumc Munlada,
L ·8- 9: 13. Joan Mumbardó, 4-4 - 8: 14.
Premi d' Honor
Monel Vorela, 3 -5- 8: 15. Josc¡rMand Lóp<t, J -5 ~ 8: 16. Lenndre 1\lunta dn, 2-4 =6:
17. Raúl r.,lt:vc:, 1- 1- 2 p unts.
GltUl' 6 : l. Tcrc;o M. Da•zira, 17- 14 - 31 puntS; 2. Mnr1n (;hnfe r, 16- 10= 26: 3. Joscp
Mi<]ue l, 12- 13 = 25; 4. Crist ina Comas, IJ - 11=24: S. So nd ra Varela, 14- 9 - 23; 6. J oan
Parc l'n, 19- 2 • 2 1: 7. Jon.li Ga''''Os, 10- 9 - 19: 8. Carmc Mus. 9 6 - 15; 9. Josep ).t. t.·forci·
llo, 11 2- 13: 10. Scba s liu Cua dr-as, 10 - 10; 11. Gul lle m l)lnz. 6- 2= 8; 12. Ramon Capdc·
vilu, 4- 2- 6; 13. H..amon Puig1 5=5 p unls.
Pr·cmi cJ' l louol', 20 punts, Josep Sors: Prime r prc mi, 19, Ju~;tn Pan..:r..t; Scgon pren:1i, 1S,
Antnn i f\1:'\nn: lertl'l' prrmi. 17. T. "-·1a ria Oa tz im.
XXXVII Exposlcló Social de Fotografla
XX VIII Saló d~ Muntanya en color
N ad al 1990 (Dfns el coneurs anual)
-Concursan!$; Pudr.m pn:od.rt"·hi part tots
cls socl$ t c...~~1cllan::ncs..
- Tema: • Mwuanya•. en el senti1 mes ampli:
¡»>i'I:Dlgc. muntoanr• mitja i alta,. muntanya(~i

ficacions, c:nrrt:tcrcs ¡ aJtre:s clcmcnts an1fltinc.Jrau una import(locia secundttria).
- Obrea: 1" ltlxim de 2 pcr autor.
- Midt• l pn:lt!ntadó: ~dlnim 13X 18. m:lxim
30 cm~.. rclu"uUc~.
- PIIques: IX:u•-an adjunta r-se a les fo Lugrafif's t n sobre tnnc:m. figurant en l'exterior del
mmcix el lema i lema de la col'lécc.i ó.
- Tcmpt de recepcló: Les obres es lliuraran
a CtC. a TcncJu tic l'utus, Turr-enL~. Click.Clack,
f oto Esu.wc, Q.S.S.. fins eJ dia 18 de dcs cmbre,
a les S h. d• 1• lardo.
ci al ~.

Pdmér premi

scrnbre a l lot:d social del Cámera Club
Sal>adcll í sera públíc.
- Premls: Trofeus a les tres mmors
ubres que a criteri del jurat hagin cstm
sclc<:ciona.des. Xomé~ es concedira un
premi JlCr Outor.

ExpOslcló: Tindrn lloc en elnosttrc local social, dumnt els dics de les fe>les nad<~leoques, inaugurant->c el dia 25 de desembrc a les 12 del mígdia i clausu·
rnnt-se el día 6 de gcuco· de 1991.
-Uiurame.ol de po-emis: E l dia 25 de
descmbre o les 12 del migdia.
-Ob"'s pn:mladu: I.:obra que obtingui el primer prcmi nnssara a ésser pro·
pietat de lo o:c.
1\ LTRES CO:-!CURSOS

Segon pl'i.:ml

- Ju.ra.t t "'erediclc: Formaran j urat
d'admissió i qualifkació membn:; de ca.
mera Club Snbadell; el vcrcdicte scn'i inap~ l -l ablc i e, fa rá el dio 18 o d 20 de de-

- l l Prcmi fo1ogr:ific .Osear Ribco•. FoLografia de muntanya, en lOies les scves
\ot:ssants c~h~l iques, c~porrives i de caire
anístic. En color o en blanc i ncgn:. Un
m:\.xim de lr'eS obreS. l'remi 3 la millor
<:uHecció: 45.000 pessc lc~. Prerni ¡,l h~ millar fologrnfia 20.000 !'essck:s. Data límil:
25 de no\crnbre. O~nnít?.a C. Exc. de
Lleida.
- Del 10 al 17 de novcmbre: Se Festival
lnternadonnl de Ciflcrna. de ).'ll.¡ntanya
• Vila de Torclló•.
·
- 11 de nwembre, a Olot: VIl r~ta de
la l'olografia. El termini d'admissió finei.<
el 31 d'ocL11bre.

El
Caminar
del
Centre
ACTIVITATS DELS PASSATS MESOS DE JULIOL 1 AGOST
C RL1' JUVENIL
De l 17 al 20 de julio! - Eslad~o al Palla ro Sohirá pct a fer pritctiques de roftlng
al riu Nogue ra PaliareS>•- Quim Sulvador, Jouro Parera. Judit Avellunctla, Eva Llcil<a,
Estel Mon lllor i ~1arí a Salvador.
EN-rQRSS DE CASTElLAR

Dia 5 d'agool - Malina! CasiCllar, Tres Pins, cim del Farell, can Momllor, Gastellur. J. Sors. Dia 10 - Assistencia a la !esta de Sant Lloren~ a la Mola (.\-lissa, !'mees·
só i dcgusració de coca i rr.tist.ela) Joscp Sors, Jtu.une Font, Vkeo.; Ganc.liu•.Maree! Gcrmñ
i allres socis i castcllarencs en generaL Dia 19 - Vol La a la m unlanya de Sant Llo"'"~ coma entrenamcnt per •la Matagalls•: el Cirbau, coll de Grua, l'lec de !.libre,
Cinglc deis Cavalls, Morral del Dr.tc, els Obil;, canal de le> Foguero>cS. canal de Sanla Agnes, cami de la Senyora, coll del Llib o-e, coll de Grua i el Girba u. Isidre Cabcdo,
Viccn~ Gandia i f ill, Daniel Rcnom, Maree! Germa i el • Coqui•. Dia 24 - Ex.c ursié>
a Sant Lloren~; del Munt: Coll d"Eslcnalle&, canal del Scc, canaleta SO a Jo capclla
de Momserr<ll i al Turó deis Cortlns, amb retom pe! IOrrent de la font del rorat i el

:\tal P:ls del Sec. a cirrccd'Anna \1aria PallejA i Joscp Ai. Torras, junt amb Ismael
M!ndez (3 anys).
PIRDIEUS
l)ia 2 - Asccnsió al Pulgmal. l•idrc
Cabcdu. Dies 3, 4 i 5 - Acampada i excu rsió a la val! de Benasc. (Alta Rib.,gon;")
Vullhiverna, P leta de Llosars (2.200 m .),
pie punt" Bre~xa d'En Russc ll, pie d'En
Russcll (3.207 m .), pie d' En Ru.scll sud
(3.205 Ul.), coll de Boquctins (2.670 m.), llac
gran de Valllú,erna, Vallhivcma. Pere
Cardona. Josep Aldaz. ,\iero Parera 1Joan
Ribalta. Dies 5, 6 i 7 - Estanv de Sant
Mnurici, Valleta Seca, CoU deis ÉncnnlaS..
Encanta! Grnn (2.747 m.). Rcfu¡i 1,;. Mallnfré, Sanl Maul'ici, Estan)'S de Ratera,
Refugi d'Amitgcs, Estan)'S d'Amltgcs, Agu·
Jiu d'Arnitges (2.665 m.). Adelina l)alm au,
\oJ. Rosa Pujol, .Mont.se Sabaté, 1oni Gonzt\lcz, Joan Sabatcr i Orio l Sohater (9
nnys). Dia 9 - De \•lerang ucs (1.540 m.).
al. J.>ngorgs, Portclla de Meranges, l'ulg·
pedrós (2.911 m.), E stanys de Malniu i t-etorna Merangcs (Pirineu cerdll), matinal
pcr Vicenc; Gandia. Marcel GermA, Daniel
Rcnorn i Josep Sors. Dics JO i 11 - As<Jen~ió al pie d'Aneto: COta 2000 de la pista
furc>tal de Vallhivcma, Ibón de Corones,
col! de Corones, cim de !'Aneto (3.404 m.)
i t~cnrn. Eduard Ca rdona, F'ranccsc Ct-tr·
dona, !'ere Cardona i M arc Casa noves. Dia
16 -

Asccn!!oló a la Pica d e l Cantgó. Ro~m

Grnu i Xtwk·r Navc'U'I'ele. "Die~ 18 i 19 Vt~ll Fcrrera: At-eo, refugi Vallfcncm (l.94Q
m.), scrrat d'Areste, collet de Sotllu, Estonv de Sotllo, Estany d'Estat•. port de
Sotllo, Pica d'Estats (3.141 m.~ Montsc Sabatcr i \aris companys de Dorges Blanque& Dia 25 - E>cursió a la Serra de le>
Albere<: Ascensió al Pulg Voulós (1.257
m.). d """ punt culminan!, de,. dd l'et'tús.
amb dcsccns al poblet de Surcda, pcr Josep \'1. Torm~. j unt atnb ~úri a Ruiz. Die:,
29 i 30- Excursió a k1 Valll'cn'<! l'!l: l' la
de Boel, ponl de la Molina~sa, cabuua tic
Bas.cllo, estany i rcf ugi de Dnborte; ascendint cls Tres l'ics (2.651 m.), el turunel
de Sellente (2.605 m.). el pie do Pcdres
Blanqucs (2.794 m.~ el pie bcssó de l'e dres
Blanquc. (2.791 m.1 el pie de Utll> (2.701
m) i la punta a\'lltl~da de U a~' (2.696 m.).
per Anna t.t Pallejá i Josep :\t. Torra>- Oesprés de pernoctar al refugi, \'30 nscendir
el pie de llaborte (2.938 m.) i perla col lada de Cancdo van entrar a la coma de

Sodio. Quan ja havlen acampa! al pcu de
la tartera del coll sud de Sotllo(2.675 m.~
una tempesta de moh~ hon:s,. amb trons
i llamps i calamnrsa, cls obliga a baiJtar
cap a l'cstany i la Socalma de Sotllo i a
retornar a l pla de Boct, tut passan~ pel refugi de Vall f'crrcrn. Dia 31 - Montscrrat
Sor·s i un a l ti'C1 cxeun,ió al Taga de Rihes.
Del 30 de julio! a l 7 d'agost Pies: 'lossal de Santa Barbara (1.610 m.), de I'Est<my
Tort., (2.886 m.), deis Vidals, (2.902 m.), l'unta de Mar, (2.845), pie de Maincra, (2.899),
su p. de :\laincra, (2.906), l'eguera, (2.982),
aquesta amb en Ramon Vi la. de Subenuix.
(2.949). de Pcs;ó, (2.894) i Pie d'Espada
(2.541 m.~ Edlflcls reUgiolos: S. Quiri, S.
Llücia, S. Bftrbarn, Mare de Déu de les
Neus, abadia Gcrri de la Sal i M. de Déu
de f'a. Refugl Colomina. Dolmens: de l'eracauba i Castellh~. 1 tots els poblcs, llacs
i indrecs d'intcrl!s que el conjunt d'excur·
~ions com pcu·t en, pe r Jaumc Torn.mls.
ALTR ES EXCURSIONS
Di a 6 - Trav~ssada matinal Alguafreda, Castellar, seguint l'itincrari de la
:\iataglllls- Mont<errat, fins la masia els
Plans; d'allí a Cnstellar per la serra de la
Codina i Cadafalch, per Vice~ Gandia,
Marcel Germil i Josep Sors. Dia 8 - Amb
sortida i arriboda de t'Ctom al rcfugt Neltner (3.207 m.), on havicn asccndit el dia

abans des d'lnlil (1.740 m.~ Joan Momser.-~1. Joaquim Castany, Núria Sor.; i Sebasli:l
So ley, asccn>ió al Ras Ouanoukrim (4.083 m.) al Gran Allu (.\1 arroc~ En elrran<curs
d'aquest viatgc. entre nitres diversos llocs visitats. es pOt de~tacar l'anada i vhac n
les duncs de i'Erg Chabbl, als inicis dd Sahara. Dia 12 - De• de coll de Joan, a>CCI1·
s ió matinal al l\latngalls, pcr Ramon Vi lu, J aurnc Sors i .Josep Sor• B. Dies 9 i 10 Val d'A osta. Alps. Ascens ió al cim del Grfln l>aradlso (4.06 1 m.). Dia 9 - Poni(Val So·
varenchc) {1960 m.). refugi Villorio F.manuclc (2.732 m.) on van passar la nil. Dia 10
- Pujada al cim per la via normal (~ele m, Becca di :\1onlcorve. cir.n). Retom el moteix dia pcr l'ilinernri ja dcscrit. Componcnls: Josep Llinarcs i Joscp Pons. Dia 14
Val d'Aosta, Alps. e'cursi6 al Plaleau Rosa (3.480 m) amb a~cen•íó al Breithorn (4.165
m.). Vahounanchc. Pujada amb telcfhic> des de l'estació d'c>qul de Breuii.Ccrvinia
(2.07 3 m.) fins al Platcau Rosa al peu del pctit ~lanerhom. Des d'allí ascensió al cim
perla via normal. Components: [in• al Plateau Rosa. familia Llinares i familia Pons;
a l ci m, Josep Llinarcs i Josep Pon s.
ESCALADES
Del 10 al 20 de Julio! - Assisténcia al Boulder Hall de Cambridge, Grao Brctanya
oo <'entrenen el< onés bons escalador< d'Anglatcrra. Escalada a la parct de Co\•cnt
GardeJ> per duc• VÍO!b de 6a i 6b, també a cambridge. Jordi Ro--ira.
M OUSTAI N BIKE
Dia 6 - Trnvessa Castellar, Cadafalch, Sant Lloren<;, I'Armcn¡¡ol, Gra nera, el Salomó, Castellter~ol , Sant Fcliu de Codines, Gallifa, Ca dafalch i Caste llar. P. Sirnon. Ola
lO- Tn"l.\'essa pel Mun Lscny: e l Fig u<..·ró 'l''•8(1ment, pla de lu Cahua, coll Fonnic, ll.·la·
t.agalls, coll Formic, la Móra, Aiguafrecla i Figucró. Francesc :\twas, Pcr c Simon i el
Joan. Dia 19 - Participació a la l Trobada de BicicleLes de Munlanya de Granera.

El Gran Paradl.so. Alps.

Fr.rnccsc l\nvas i Pe re Simon. Ola 20 - Tnovossa: Alguafnda, Grnu de C. Tres Quart•,
k> Rovir-eta, coll de Poses, les Pujóldcs. Sarll Lloren~ Savall, Cadafnlch i Castellar. Frnncesc Navas i Pe re S imon. Din 24 - Tra\ressa: Cnst cllar, ca.mi dC' Cilit Sallent. Matudc·
pera, coll de lo Riha, Torrota de I'Obac, collct f!s u·et., col! de Trc• Creus. Matadcpcra
i Castellar. r. Navas, J. Duran i P. Simon.

MARXES 1 S IMl LARS

Oía 4 - t Cursa d'Esll u de Baga (12,5 Km.¡: Hi va córrer Jo<ep M. Torrn>. Dia 11
- XXI Mar·xa de l u ~1ort •Dodentodrt>(IOO Km), u laloca lit.ac de Bornem (Délgica):
Va particip~,r·hi Josep :'vl. Tonas, en t. re gaircbé 5.000 .inscrits. Oitt 12 - X Camlnad;.t
Popular del Molones. Jsidrc Cabedo, Vicen~ Gandia i Maree! Gcrm~. Oia 18 - XIII
Cursa Popular de Sant lllartí Scsguetoles (7 KJn.): lli prengué part Josep M. Torms.
Dia 19 - V Cursa Festa Major de Gracia (6 Km~ a Barcelona. J.~l. Torras. Oia 25 Cursa a la Torro Madaloc (20 Km. i 700 m. de desnivel !; pujar i baixar), Banyuls de
k> Marendn (Vallc•pir, Cataluny:t Nord): Jo•ep M. Torras es classificil tercer tliul re
¡,. se,•a catcguri". Oia 26 - C11ntimula Potnrlar d• Tarndcll (13 Km). Viccu,: Gandia,
Daniel Rcn<.:un i Marcel Gcrmt\.

WAlii

ART 1MÚSICA

Sant Pere d'UIIastre, 9

Telllfon 714 55 71

PIANOS, ORGUES
1 TOTA CLASSE O' INSTRUMENTS
FACILITATS OE PAGAMENT
VEN lU 1 HO VEUREU
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FABRICACIO
DE MATERIAL
D'ESCALADA
1 ALPINIS M E

"'==::::::" Pla
Poligon Industrial
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Carrer Barcelona s/n.
Telefon 714 66 11
CASTELLAR DEL VALLi!S
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CASTELLAR DEL VALLES
I nsta i·Iaeions i aubmin ist.r es
gas prop a
C o neesslon ar i Of ieial
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Servei i venda RENAULT
Repamcions i acondicionamcnt de tota classc de VEHICLES
VENDA DE COBERTES
Passeig, 72
Td. 714 SI 91
CASTELLAR DEL VALLE'.$

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
Editú: Ct"'nll't! Excursiunhla de Castell ar (adhcrit u lu Ft.llC
d' l ~~port:t: d 'H i\'crn).
Oi i)Ó>i l l~gol:
16.009 -
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