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XXX ANYS DE MARXA INFANTIL 

La .\1arxa Excursionista de Regula
rittll Infantil de Castellar .-hn dut a 
tcrme ja 30 vegades. Un nombr~ moiL 
alt tcnint en compre el trcbctll de pre
paruc iú i realitzadó que comporta i 
que la distancia en temrs és considc· 
rabie, fet quc demostra que no és fruit 
d'un cngrescamcnt passatgcr sinó 
d'una tasca portada scriosameot i 
amb constancia. Per subratll•u· aixo. 
farem una pregunta, ámplia, a quat re 
persones signi ficatives en l'organitza
ció de la Marxa. 

- Señor Albert Antoncll, quan, 
com 1 per que vau fcr· la primera 
n1arxa? 

La .Ma•·xa Infantil de Castellar, qu~ 
'"el nom curt, facil i en tenedor que 
li podcm donar, el que fe m serví r de 
manera natural, ,.,. n~ixcr la tardor dc 
l'an) 1961. El com i el pcrquc van lli
gats, cree jo, en aquesta nai~cns:a. 
O'un cantó, en aquclls nnys, la quan· 
titat i qualitat de les « .\~a rxes• a Ca
w lunya en.1 en un deis seu~ morncnts 
més alts. D'all.ra banda, havÍ<:Itl vist 
COITl cls nostres veYns cxcursion i ~Les 
de Sabaddl, cndegaven, un a1w abans, 
la scva M.arxa Infantil. Aqueste; duc~ 
componenL~. unides a la com icció 
que ca lía fer quelcum pcr acostar l'cx· 
cun;ionisme catala a les noves lleves 
d'infanl~ i de joves del no,tre poble, 
cns esperomi, amb una il·lu , ió total. 
a llcn~ar-nos cap a l'inici d'una act.i
vitat, que el pas deis any~ ,'ha conso
lida t. plenament. 

Hu fruitat amb encrcix, perla sem
b•·a emprada. Gracies ><>h ' ~tot als 
g•-.ms col·laborador.; que ha tingut al 
llal'g de la singladura. Que han por
tal i mantencn aquesta acth itat com 
un uutcmic gresol de formnció, on 
s'ajunlen la il-lusió i l'estimul ambla 
lccn ica i la prepar-ació deis futurs ex-

cursionistc> castellarencs. L'exit ob
tingut, ha confirma! que \'alía la pena 
cotnen<;a r -1 o. 

- S.:myor Jau me Torrens, qtdna és 
la prcparacló lcculca que es porta a 
lermc a l'ho.-a d'organll:t.ar la Marxa? 

La pr·eparació li:cn ica de la Mana, 
si bé no és difícil, sí que rcquereix 
molr de temps. Aqucst fet, en cena 
manera, queda condicionaL pcl rcdu\t 
nombre de persones que hi participa 
aclivament. P..:r· aixb. des de fa an\·c;;. 
la Marxn Infantil corncm;a a prepa
rar-se el pt imer dia de gcncr. És, 
dones, en el dccurs d'aquesta t roba
da prd irninar, O BERTA A TOTHOM, 
on es decideixc11 le~ caracteristiques, 
possiblcs itincraris, innovacions i al
tres deralls a inclou1-e a la prova que 
es celeb.-.. el primer diumengc 
d'octubre. 

El scgücnt pas és comen~ar les 
prospeccions de l'i tincrari a fi i efec· 
te de que, coneixe1'1l bé la wna per on 
discur re, rodc•· cscollir el més adicnt: 
Un cup pcrfila t, es fa una « p~ssada • 
general amb la •·oda rcr a amidar la 
llacgada total i determinar cls distints 
sectors (esmo•·,ar, neut.-alirzacion\, 
zona de jocs, etc.). 

Posteriormcnt. cal •trepitjar• l'iti
ncrari \"ilries n~gadc!; i anotar i sen· 
ya lar cls punts que serviran de refe
rimci:• pc ls canvis de mitjana i 
controls. 

Un cor tot prepaml, és ncccssal'i 
buscar col·labor.ldorl' cspomanis pcr 
a rcr conjunt nmenl, pcro per separa!, 
el cmnomcu·mge (4 o 6 persones) i 
l'amidar e~actc del rccorregut. Aques
teS dadcs, recopilade; en un quadrant 
de calcul. ~c •·an la font d'on sortiran 
C>-aluades les dudes lccniques defini
tives, de les quals, una part, es facili
ten als panicirants. 
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Mapa d~ la 1 \tarxa lnhmtiJ de l'any 196 1 
Finalment, es rcalitza un •enesim• 

recorr-egut pcr l'itinerari, amb la fi
na lit al de dibuixor, dumunt d'un plit
nol molt t!ctallat, cl trajectc de la pro
va. Aquesta labor, gairebé des de 
sempn:. ha anat a carrec de !'Albert 
Antoncll. 

És ev ide nt que en <~ 1 dcc.urs 
d'aquC:-,ts trenla any~. les innovucions 
i retoc~ tecnics que s'han introduH. 
paulatinarncm, a la pi'Ova infantil de 
regul tu·itat. han cstat nornbroses i irn· 
porlants. J.;expcdcncia scmpre alli~o· 
na i les eo·rades mé~ greus, almcnys 
aparentment. s'han procurat corn.'gir. 

En rc~um, dones, es tmcLa d'tma 
tasca pacient i notin;kia. Val a dio·. 
pero. que si el nombre de col-labora
dors fo, més gr.m. la feina. obvia
ment, mimaría. De rnoment, el> just 
agrair i resalta.-. la lubor· del company 
J osep Surs. Sen~ clubte, la pcrsomo 
que més i millor treballa pera la Mar
xa. En un altee ordre, cal tambe regra
ciar l'njuda i col·laboració del~ amics 
Ramon Vi la i Joan Ma. Lloret. t:cslon; 
d'aqucst petit cquip fa possible tirar 
cnda,·am la pro\'a. 

Tot i que scmbla que no <!S rnument 
propici ¡>era fcr-ne una •autocrítica•. 
sois voltl ria apuootar, ja pcr acabar, 
que al meu criteri. sura encara pcr 

damunt de tot, el dubte o el conven
cimem, de que potser, toL~ plegall>, no 
hem cstat prou hitbils o capa.;os de 
trametre. In simple [ina litat de la po-o
\ a, vcrs els 'cus autenticf> protagQ
nistes. 

Qüestionnr si aquesta finalitat ésa 
hores d 'ara valida o no és discutib le. 
Eonpcro, ve u re com any rcra altre, 
una gran majoria deis menu1s que 
pao·ticipen a la Marxa, no saben real· 
menl que van a fer-hi, és, ¡,¡ mcu en
tendre. dccebedor i prcocupanL. 

- Scnyor Josep Sors, quina és la 
preparacló practica que requerelx la 
Marxa? 

Croroologicament, les tasques més 
laborioses i que comr<wtcn més •ur· 
1 idcs sobre el tcrreny, al mcu enten· 
dn: ~6n: 

a) U roa vcgada dedd it, grosso rnodo, 
0 11 es fan:\ la marxa, est.:ollir-ne Pil ¡. 
ncrari exacte, que pot representar di
'erses ,.),·tides fin> a concretar-lo 
provision<llrncnt). b) IJn cop escollit, 
a noitlar-lo, tol. d'un copo pe r traons o 
sectors. S i el resulLat de l'amidació 
surt d'acord amb le> mides desitja
dc•. podeon p"ssar de cronometrar-lo 
i amidar-lu :unb el mux im d'exocLi 
tud. Si la pdoncra amitlació no surl. 
d'.,cord amb el que es pret.én, cal 
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LLt XV Mana s"inicl?. a Sólnf Llor~n~; StL\'Olll. 
Fela un dia molt fred 

pros~cguir amb el t rebnll de rece rca 
de camins que permetin cscuryar o 
allargar, segons le~ necessitats. e) Es
bros~ar i netejar camins, són també 
tasques que, si cal fer-Ies, hi ha cops 
que representen fof\a fcina. d) Fer el 
rccurrcgut, una vegada o les que cal 
gui, per dibuixar el mapa, es tma de 
les feines que s'han de fcr amb cura. 
e) !;na última tasca pre¡lara toria a fcr· 
la vigilia o un parcll de dies aban~ 
con1 ¡, 1naxim, és la de scnyolar, atnb 
pintura, tot l'itinerari.l. si el r-ccorre
gut ho rcquereix, tamb~. a última 
hora de la ,,;g11ia, s'equipa amb cor
des de scguretat els llocs no diguem 
perillo:.os, pero sí difícils de passar. 

Com que la desconec i no l'he feta 
rrrai, ja que la fa e l Jau me de l or~a 
anys errr·er-e, no ptrrlo de la feinu, for
c;a delicada, r-esultunt d~.> les amida
ciorrs i cronometratges, de fer d qua
dmn t d'horaris i mitjanes que figura 
al dors del mapa que s'entrcga als 
participants. 

Una tasca molt importam a fer so
bre el terreny, que he deixat d'cxpli
cur c.,pr-essament pcl final, és la que 
fa l'equ ip que cuida de la ?mra de jocs 

o Xirucapista ja que preparar el tc
rren) i adaptar-hiel material és laOO. 
riós i fon;a complica!. Cal dedicar-hi 
molles hore~ de fcina i ho ha de fcr 
gent que cntengui bé el mancig de 
cordes i similar,;, ja que la segtJretnt 
és vi ta l. 

D'¡•qucsta ta.ca, des deis seus ini· 
cis fa 8 anys, se n'cncarrega l'elemcnt 
jovc de l'enrital, es~crrt-nc els organit
zadors en Joaquim Castany i en Jau· 
me Sors. 

De les reines burocratiqucs o d'ofi
cina em scmbla que no cal parlar-nc 
amb detall jaque la scva varietar és 
notable; destaca, pol.:,cr, la deis qua
tre dics d'inscripcions que, grilcies 
als amics col·labor·adors, es resol molt 
bé. l)cstaqucm també, la tasca de 
cloenda de la preparació que es fa en 
la reunió que el '"~prc de l'avamvigí
lia té lloc al local pcr tal d'assignar 
a lOtS cls amics co~laboradors les ras
ques de cont rol i al tr-es que es faran 
el di a de la marxa als quals acompa
yara a l scu lloc de treball el J aume, 
el matí, aba rr s no passin els infan ts. 

Jo diria que d dia de la nu•rxa, 
comptant-nos·hi l.ols i tcn int presenl 
que hi ha qui n:pereix tasca, o sigu i, 
que fa més d'un control, ens hi mo
,·em. pel cap cun. cap una seixante· 
na llarga de per..oncs. 

- Senyor Rarnon Vila, quina és la 
fi losofia organilzativa de les marxcs, 
en una analisl en el temps? 

Amb la pe r~pcctiva de 30 anys de 
marxcs i nfaruil~, pol set· adicnt inten
tar posar en rcllcu, el qué el ca rrvi 
evolutiu deis temps ha operar en la fi
losofía organitzativa de les curses. 

En els anys 60, les entitats organit
zathccs tenien com a nord, una base 
perfeccionista, i el concepte de e mar· 
xaire• consistia t:n t:crta manera en 
practicar •l'ofici• d'excursiorrista. !ni-



ciar a m¡mejar plánol~. a dominar i 
dosificar e>fo~os d'acord amh cls 
pcrl ils de terreo) S per endin-.ar-sc fi. 
nalmcnt en el conei,crncnt deb dife. 
rcnts pai>Utgcs, era gairché un;t obli· 
ga<.la nornul "' impartir-. 

En l'at:Lualitat les orgouitt ... lcions 
rancixen d'un scn tit més ampli, en el 
quul s'intenta associar l'rsporl rea lit· 
zat ulllb un 1nínim de t.:-cnlques, 
bonejant·lu amb un xic d'imaginació, 
quclcom d'estímul i una dosi de lleu· 
re. El n!sultat final pn!l6, es que la 
:tOr1ida componi esbarjo i a l't'rhcms 
cornpartei:<i el fct de conl'iure i res· 
pt•ctar· la natura. 

Aquesta' isió actual de la Cllt'S::I, en· 
tcnc que e>ta més aprop tlcl raona
""'"' que la mainada vak>t'a més com 
:;'ho pas;a, que per alla un pu"a. De 

lotes formes queda molt cami enea· 
ra, pcr· cndegar una cur'!>a on es com· 
binin d'uno manern planera i pondc· 
rada eb qu;ttrc clements básic': 
l'csport, el llcure, la imaginació i el 
respecte. Cal Lcnir l'esperan~at opti · 
misme d'acoll~t.~gu i r·ho. 

De 23 cquips del primer any. hcm 
passat als 241 d'aquest. Ila augmen
tat el nombre d'infants, pcró no h::1 
disminuitla qualitat en la realittaciu. 
Ambles ,·ariants que c.~ \agio consi· 
derant opot1uncs u cada rnomcnt, 
pero amb l::t mateixa seriositat i con,. 
tancia, espcrcrn nodcr anar celebrnnt 
aquesta festa anyal c11 plena natura 
que és rcr ::1 tams infunts el di a de la 
Marxa. Ells ai" ho esperen ! 

Teresa Maria 

BIBLIOTECA 
Adquisició d 'edicions nows de les ~'UiCS de !'Alpina: 
-Candanchú. Canfmnc. 

Cotiella. Peña :\lontal\esa. 
- Montgarri. Mont V:tlicr. 
-Pocets. Perdiguero. 
- El Fure\1. Puig de la Ct·cu. 
- Canigó. 
- Cerdanya. 
l.; ni rada de nous !libres: 
-Montscn~ 1 (La Calma i d \latagalls). 
- 1\lontsen) 2 (furó de l'llome, Les Agudcs i el Morou) de Joan Lópcz i Cor· 

lijo. Editorial Monthlanc. Q<dm 

ESQUÍ 
Cu rsct propel"'d tempomda 

Des de fa uns quants dics s'esta treballan t en la prcpa ració del cur
set, d qua l, de be JI antm i, crciern que podra tenir una estructura sem
blant a la de l'an~ pa»at. 

En el proper butllcti s'informara extensamcnt de tots els detalls, ja 
que, de moment i degut al furl increment deis prcu'> no esta decidit del 
tot l'estació on es f aril. 

Vocal d 'Esquí 



LA MATAGALLS 

Ar-ribruu a \1unt&err;.t, An) 1989 

Jn ht\ pa~sa 1 l'onzcnn cr:wcs~~~ de Matu 
gnll~ a M o ni '\CI'I'Hl. Des de r~. 21 an~~. 
nqucMa tnwessa h.J anar adquirint impc.u • 
1anc:ü•. fins arri\xar a es ser uua de les ffil'' 
pupulnrs de.• toe C'ntaluny;rl. E!; s~u recorr'\: 
gu t de 80 k.m . la convel'teix (.Tt un repte 
pt"l'sonal on k'l satisfacció i l'orgull 
d'nconscguir-ho e~ la millo.- n .-compen!\a 
de"prc~ de 1an1c~ hores d'c)ro~os n:a· 
lit7ats. 

[ J nomb re de parl ic i pant a In 
.\•latagalls·~1ontserrat ht~ anat tutgmen 
cantan' dat'l'el':ti an,, aixi matcix al no~
ll'l' pobie tambe ha ~ugmentat <.:oosider• 
blement. AqucM any, dum.:~. l'han 
l'OI1lcn~al una dn<Juantenu (.k castell:1 
renes. C'ns, amb rbés sort i alu·es amb 
mcn\-"S, a tot~ ~·r, ha de fdidtar pcr ha· 
\Cf participal tn un repte d '._\qu~:stc;, co:. 
r..1~Lenstique~. 

Al comcn<;nmcttl, el grun uombrc t.k 
J'):lnidpants d'oureu de Catulu nya qut.'l'' 

reum .. ·ixen al cim del A·1ata¡n\JI, per inki~u 
la c:anünada, ~~~ t'anima u caminar 1 

agu:.wtar fin!-. u MontserrrH on. ~¡ tot va b~ 
1'C't roba1·as als company.; de d ifcrcng po. 
blru.::ion~ que has conegut alu ~orlida. i al 
llar'!! del trajeclc 

L.a baixada del Matagalb 'el pla de lit 
Cnlmu la canscu les caml·~. i le!> gau<.:s 
d'anib(lr a l prillll.:"l' tnitu.allarnent a Ai~uo
frctla per poder reposar i menjar qu~l· 

t:oDl, i"' fan ja nolnhlc~ Soninl en o; tro
bem In pnrncra rujada imponan1 del re· 
t.·orregut, kt deh cinglc~ d~ Benf, ()U les 
llargues cuc~ de pnnkipmll.:: van pu jmll 
poca JlO'I..' tHhuixant lvl d cam1 :.uub la 
llum d'-· J~,.., llantern...-~. ia que en aquella 
hora com~nca a [oo;quejar. 
De~ de dt-\lt fins In curr<~tern de So.mt 

Quil7e el c.:mu( é~ tr~m<.Juil. perO j:.t la (o~· 
t·or· de la nil el fa anar arnb els ulb ben 
oben~ ,,.,:r tod de no p..;rdre le' ~cll\i.llil· 
¿acion~ lit.· \' ista. 

Des d'tu.1ues t pum 1 1ns a Sant Llw'en~. 
el cami "*'' llarg i p<":-.:'11. i és aquí o1'1 molts 
paniciJ')ants poc enn·cnat~ o l:til't'lplcmt·nt 
amb mala >Ofl deddcixen flnaht¿ar la 
Sl"\·a camino.tda. 

A Sam Lloren~. a rncilm del cuuH, la 
gent ho :.lptufita pe r f<.·t Ll11tl hona po.u·~1da. 
l'avituallamem anima a continu¡u jaque 
despn:·~ de 47 km. k'\ sanes dt• d~.·i,ar.ho 

córret comnu.:en n apardxer. 
Els p:.u·tkipt~nts que tominuen, es 1ro

ben que hau d'a~s.olia· 1;., pujada de Santa 
~gnes fin:. al \ton-al c.l...-1 D1-ac pcrc.:;.unins 
estreb i dr-et' Una pujada moh dura on. 
a meMu"- que ancm pu1ant, el sol \'a il·lu· 
m in~ nt de mica ~·n mica cls ca mi ns qm: 
l"'eCOI' l't! l\!01 i.IQUCIJ dia, 

Ja bcon d;.er, bah:cm t.·ap a l a Barat;.•. on 
trobarem w1 avitualhunent i nou!l. anims 
per contlllLWL \•loh~t p;.u·t de la ~;dí,fac
ció que ~';.u.:CJn seguci x uJ particip~u· :.1 la 
Mata,gall~·"'·1ontserr..l1. ~·ha d'a~mir a la 
gent que- ~,ta s<·mpr~ al tcu co ... l at en els 
punt-- clnus dd r~orrc~n. qu¡_an rt~:. ne· 
~:e~~ites. cl1ctol7.amcm pet· a poder con· 
tinuar t'll<.hwant. Aqucsls són els dc ... iljms 
avituall<unents duealll la camin.H1a. Cn 
d'aqu"-''1' punts e:> 4..'1 de Vacan~"'""· des· 
pres dd llarg cami qu~ hi ha d~ d~ la Ba· 
r:.tta tln~ a aquc~tn fl(lhlactó. Le~ multe~ 
hol'e:... qu~ (,,que cnn1mcm, el S:l't\1'1 n·c.:o
n-eg:ut que portem fd i d cansanu:u1 l'an 
que au~mc:ntin les gc.m~.·~ de dcsi:>li1, perO 
al maten temps, el:> pocs km. que.· et tal· 
ten i ds (.'l'its de •Vinga, queja t'l taita 
poc!» <.J'nhres part h.:irmnts rnés oni mats. 
et dóno forccs per í\1"1ibar a ,Montscrrat. 



El cmní de l'ú lLim poblc fins da lt, 
és pesa\ i molt calurós. pero les ga
nes d'anibar-hi, fan oblidar la resta 
de preocup"cions. A mesu ra que cns 
hi acosten1, els fmin1s van augnlen
tant fins aconscgu i r· els 80 km. a la 
pla9a de Montserrat, on la fclicil.al i 
la sali:Sac.:ió és en tots els pat1ici-

pants encara que les rorces ja ¡'aban
donen. Tanl e ls que s'han quedat a 
mig camí com els que han a r ribat, 
uns per aconseguir el repte i els alu-es 
per millorar·-sc, lots diuen: J:ANY 
QL'E VE III TORNAREM!!' 

Joan Parera i Qu im Salvador 
(des de Saragossa) 

EXPRESSIONS 
Un~\ se ks co6-cs posili\·C~ que propicia l'excursion isme (sobreto1 entes en l4l línia 

cl&ssica} C:!> d grup de companys que SUl't a vi u re unes hol'es en plena nmura i que 
g~ude:ix, s'esfor~a, la gresca, s'ajuda, i te converses, ~\ vegades hen !largues, en les quals 
es sol en rnanifestar opinions, ideals i sem imcnts que t·n all rcs circumst¡\ncics pots<:r 
no sonirien. csst·nl lOt aixó cxcc:Ht·ms fonarncnt::; pct a \·Crilablc~ arnistat~. 

Quan un grup ha d~cm així l'excursionisme. li'n queda un record, un sentiment 
que perdura malgrat que;: la ruta de In \' ida de ct~da un segueixi desp r·és cnm ins mnh 
dirercnts o allunyats. i aquest seJ11iment surt i es manifestt~ en moments concnecs. s j
guin de joiu o de;: trl~Lei.a. J qut~n aixO passa hom ~ene que aquelle~ cam i nade~ a peu 
<llnwcs del nostre paf~. van ser terreny ahonat per fer m~·ixer un senti t de companyo
nia i d'amismt, quelcom profundamcnt fcrm que hononl a <1ui ho scnl. 

El que fou el priule;:r Grup J uven il de la nostra emitat. una vegada més així ho 
ha vlscut. t•n poques setrnanes de diferencia i en e ls dos aspectes: de dol en la mort 
del Jo<m i del t'er·r·an, i d'a legria en el casament de la Rosa Maria. En un món en
tossudit en destruir la convivencia i fins i tm l'home matcix, les cxpressions de com
panyonia i d'amismt que hi ha hagut aquCSlS <lics, anirru:n l'cspc~:-.n<;a en una hum;.~

nitat millor. 
Tem.i 

CAMINADA POPULAR ANY 1989 
Nota info rmati\'a 

Mútuamenl d'acord e l Centre Excur
sionista i la Consellel'ia de Cultura i Jo
ventut, fan avinenc a tots els partici · 
pants de la ll Caminada Popular que 
encara no han rccolJiL la :>Cva medalla
record que ~i, com a mAAim, no la re
clamen abans del 31 de desembre, es 
considerara que hi renuncien. En con
seqüimcia, de les medalles que sobrin 
en disposaran lliurement, no atenem 
cap tipu~ de reclamació presentada a 
partir de 1'1 de gcncr de 1991. 

Rcco rdc1'n que la medalla-record de 
la lll Camirrada Popular, o s igui, la de 
l'any L'n cu11>, ~·cnlrcgará el dia de la 
pró.\.ima Caminada. 



NOVEMBRE 

31 d'ucaubre 
6, dlmarl• 

11, dlumengc 

11, dlumengc 
17, dlooablc 
18, dlumenge 

25, diumcnge 

25, dlumcnge 
2 de descmhl"e 

I'ROGRA \'lA .\1EKSUAI. IJ'ACTES 
1 EXCURSIONS 

ACTIVI'IWf 

Casaanyada 
Reunió de Comission!' 
Excursló de l'Ah Emporda a la 
Garru1xu 
Excunló al Montseny 
Sopar de ge•·manor 
Re)liU'Ilmcnt de premls \•1a•·xa 
lnfanlll 
E~cu rsló entre el Conflent i 
l'Aha Ceradanya 
~IHtlnol a les Fogucmses 
•.\lac Klnley• i •Tihca. Perlil 
d 'un pohle• 

Tenim notícia de ... 

MÉS I:'IIFORMACIÓ 
A I:APARTAT DE: 

Grup Infantil 
-'loalelarl del Centre 

Grup de l\luntanya 
Grup lnfanlil 
Nntlclari del Centre 

Cicle de l'rojeceions 

Crup de Muntanya 
Crup lofuntJI 

Cicle de Projccclons 

• Dht 4- 2un~ \lar-u E.Ai"ursitml'tól camm~ de In Guilleri~·. SatH 1 hlari Sacaltt\. Son1d., 
d-.- "1,21 tl 9 h. t>ur.ula 6.35 h. -•rru\ 

• C;uulnAdCJ popualrs: Oia 4- \'11 Can•inada <k (\:ulelli's (20 km.1. Oln 11 - U CnmirH'u.ln 
de .l:h'llcn)':\ (25 km.). Uia 18- X 1 M;.u xn Rl•P•• :r:mu.ldl (43 km.). 

• Oies JO t 11 - Cursct d~ llokts n Fl Pulell. Dles 171 IM- CursN d~.: • c..:n iqu~s de fotngnal i:l 
de la nñtmn. 1 ,, Traluoa. Mont.;cny, 

• Oia 11- 'fruhada.·.Missa .:n \1cm6ritt deis t:.x~.:ursioni:-.tes \lorts a Sta. \h•gJalena d'l "IIJc. 
moHos. Org. r ~:.,. 1Jarcdou3. 

• D\a 18- XU3 Mar-xa Oftd. 1 d o\u.imut.s. Of1t. r lix. 8arcd()c'l3 
• Uies 19 1 30- U Trobad.:t d ntudios<>s de Sant Llnr<"nt; del :\lunl i dC' I'Obal.. Lloc· Ci>ntn:

J~ Ooct•mcntddó dd Par\: :-.f:ltu rnl. 
• Dies t. 2, 3 1 4 de no\•embre- XIV~ ApJcc "E\..:u r~ioni"nt del!> PdbOs (.;atalan:-. a E!-~Ctlrti . 

Cuuflem. Or~:~-. C1 up E'<c. Núrd Cntaltt. C»..:u• s ions. lO"t' r ••u.lcs, fo~ do cnmp, ..:ustauyada, ac;tlH\<.'iú 
de gn•p.; l)luSkttls, expo.sidon ... 

GRUP INFANTIL 
• Dia 3J d'M&ubrc- Castanyudu ollocal del CéiUt~· Hora: lO del l'i'~pr,· \(x:al Ann.."' \-1 (.,,. 

pez. Tel 714 72 99. 
• ma J t de llQ\'cmhn·- Mont1u.:ny. Sortida de tot d d in. El dcspl~t".amcnt ... ~ o; b.u·a mnb flUW· 

car-. Places limiludes. Ho•·.-,: 2.:4 di! ti d<·l ;m1t 1. Vocflh,: .l uscp lL Bio~('n, 1c l. 7 14 62 6.3 i T:u..uu.; 
Font, tcl. 7 14 ~~ 7b. 

• Oía 1~- CN-c.:u1Sio 11l31indl ::.. i .. , 1"\'gio de- Les Foruemscs. Sortid<"t " 2.'4 di.! 9 del m:t1i amb 
l.-ot.Xes partkuhu~. Vocal: Ramon \'ila. teL 714 'i 77 

NOTES 
t::.l pa .. :-.nl día 29 de secembrc tinw.•t! lloc la n~unh; pcr il progrttntar les c-..;l·ur .... •mas peb pr"" 

x.iJll"- mCJ.u~.t:.n un a •ubiem pkd\:ulu!loiasmc i ccu·didli1 3l.l'S dcddi rt:r'l n m(·, de le,. ja aound:1 4 

des. k'> se~Ocnt .. <ll:Li\<itats: Uta 16·12-90, f c.sschlt! ti Ln (.;(-\IOtd la.s:-.a; 13 ·1·911 CusLdladn (l ca .... lt:• 
llaa· Vdl; 27·1-91, So•·lida de tot el ..Jiu a LA-s ..Onu; dd Llohn•r,al i <.t Tol:S.<'I d't\IJ\ knL d despl3c;nmcnt 
a.mb autocar. 

Agrnircm que us fi"'<cu be en le!'' datc.l> coque e~ la•·._. s~•,·ir )'atuoc:u i <.¡u.: us o;,punu:u, l'U .. U'I 
nlCS d'hor:a nullor. aban.s ~1 dimarh anterior a la 'lOI1ida. a fi de pudt-1 organil7..ar-la ... eoo;t.• 
problcmcs. 

Thmbc Us \OI('m rccol'd.<\1' QUC' l~c .... les acthdwt:-. rriJll1'3.ffi3dCS le, <.:ompi"0'\-\:\1 aban~ al Cl:, (;., 
o ;:¡ l:;a f ORJA. o ''IN LdHons indkats 

Bon cur-s C'<cuu>icH)istn <"' 101:-.! 



GRUP DE MUNTANYA 
Diu 11.- De l'Alt ~mponta a la Gar.roLxu. Trave~~ada de rnuntanya seguint el Sen~ 

dcr CR-2; lt inerari: Lledó, Santl\lar tí Scsscrrcs, d Noguer de Segueró, Segueró, S eu
da, Palera, Bcs alú. Quilometratge: 21,586. Hores cfectivcs de camí: S. Vis ites a Sant 
Domi,nec o Sant Sepu lcre de Palera i a l conjurll monumental de Besa lú. Despla<;a
ment amb cotxes particulars. Vocal: Jaume Torrcns, tc·JNon 714 55 42. 

Dia 25.- Excursió d 'alta muntanya a la carena (U,•isOda cncrc el Connent 1 I'Aha 
Cet-danya. ltinera ri: Estació d 'Esquí • ElNA 2600», Roqut•s Blanqucs, font fre da. Pies 
de Camhmdase (2.750m.). Scnat J c les foms. To n -e d ' Eina (2.830 m.), Co ll de Torre 
d ' Eina. Pie d'Eina i davallada pcr la v,,¡¡ d'Eina. Sorrida d ' una ce t'ta duresa. Equip 
compl<:rt d'alta m untanya (poss ibles cond icions hiY<.' rmtl~) . Dcsplac;amcnl: cotxes par· 
ticulars. Vocal: Jaumc Ionents. teléfon i 14 55 42. 

GRUP FOTOGRÁFIC 
La rctuüó~lerlúl ia~ fotográfica que pcrtoc¡-tva f<.~r t~l me~ p~tSS::l l no ha estat possi· 

hle encara fixar·nc la data. Aixi que s igui possible fer· la, ho a nunciarem mitjan~ant 
f 'OlUA; estigueu-hi arnalcnts. 

CONCURS DE FOTOGRAFIA 
- TV Biennal Fotogrit(k;;l «DAU-90». Organ it7.a Foto An l\·lanresa. Tem a: Lliure. 

Obres: Max lm 3. Ad missid : Fins el 15 d e nov<.·rnbrc. 
- ll Concurs FotogiMk de y(unta nya-90. Organit7.a Club Pirinec Andor rá. Tema: 

l\·luo tnnya. Modali tats: Color, blanc i nt~gre (18Xl3), diapos it iva. Adrniss ió: Fina ls 
d 'octubrc. 

- VIl Fcs ta de la Fot.cog l'al'ia d 'Oim: Día 11 de novembrc. 

CICLE DE PROJECCIONS 
Día 18 - Lliu rament de prcmis de la XX X Marxa Tnfanti l am i> passi de les d iapo

sil·ives d'aque ll dia. 
En aquest acle es fart1 en trega del Prerni a la Cons táncia «Enrie Comellas». Lloc 

Auditod l\·tunicipal. Hora: do~ quarts de 7 de la tard a. Am h aque~t acte s·'inic ia eJe ¡ .. 
d e de Projeccions 1990-9 1. 

Dia 2 de desemb.re - • Mac Kin1ey• i «Tibet. Perfil d 'un poble • . Dues pd-líe.ulcs 
de l'alpilúsra Jordi Pons. Lloc: Autlito ri Municipa l. llora dos quarts de 7 de la tarda. 

tJs n;t:o rdcin que lOtes les vet llades del C icle són gratu'iles. 

NOTICIARI DEL CENTRE 
REUNI Ó DE COMISSIONS 

Dia 6.- Reunió de les dife r-ent~ comis~ions de J'ent itut. Horari: 10 de la nil . 

SOP.-!.R DE GER M.ANOR 
El dissabte dia 17, t indrá lloc a l restaurant Ca n'Avdlaneda l'acostumat Sopar de 

Germanor, c.ommcmonuiu del XXXVH aniversa ri de la fundació de l'ent itat. 
Del menú i el preu se n•in fonn a ra a la Forja del dia 3 de noveinbre. 
Per apuntar -vos podeu adre" a r-vos a l Cen tre o a l Mero Parera, te lefon 7 14 57 35. 

t:n el t ranscurs del sopMr .sc ra n lliu rades les plaques a aquell ~ soc is que fa el 25 
anys <1ue recolzen l'entitat. 

NOTA DE LA MARXA 
Dcgul a la intensa pJuja caiguda entre Cadafalch i Castel lar. la Marxa es v~" donar 

peJ' acahada en e l conl rol número s<~l. situat al lloc anomenat la Cadena i , pe r tant, 
és la puntuació ob t.inguda fins aquell indrct la que scrvir¡l pcr fcr la d assificació. 



/ 
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El Caminar del Centre 
ACTIVITA1S DEL PASSAT MES DE SETEMBRE 

GRUI' INF.-\N'I'IL 
Dia 7- .Mar:xa hlf'-lnHl de Regu)urHm de Casccllar. l)la 23- Excur~ió n11llina l a 

San! Sah'ltdor de les Espases. Caries Dta7, \tarw lladia, \l~rilxell Badia, Anna Fom, 
Roger Rui1, Rlancn Hiosca, Nuria Bio~ca, ~·lom~e..-r..u Ru r;ines, Olinl Sabatcr. Oriol 
Samaranch, Erola S imon, Pilnr Forles, VcrOniro fort<·s. Antonio Portes, 1\'lirein Xú· 
H<.·L i Núria Núñcz. ncompanyaL'i dd vocal Joon Sabah!l' i 17 pcr~(lnes mC!l-. 

E'ITORNS DE CASTEI.LAR 
Dla 2- Com a J)t'eprarnció de la MnltlgtiiJS: Ca>tcllur. Ctllafau, Coll Muoner. Pla 

de le;. forqucs, cami de la rula Matagall• a Sanl Llorenc;, camí de San1a Agncs, \ial 
Pu> de can Pobla, C<UI l'obla, coll de Gnta, El Gi•·bau, Els J¡IUions, C<l'lellar. \'icen<; 
Cuudin i rill, Isidrc Cabedo i una persona m~s. 

ALTRES EXCURSIO:IIS 
Dia 13- Ronda per AlmeriA: Alhox, Ro.tmhla 54.-'<.'a, Sierru \·taria. Aká1ar dd Moro 

Poco, sendcto del Pcrm Viejo, El Jinjolc'"'· la Loma i Albox. Seba>li:l Soley. Dlu 16-
Mo ntsernn: f\-lone;otir, Sam Jeruni , Sant Joan. n1oncslir. 1 vcurc e:wdbar cls .. -o~tdh'l· 
renes de 1:> Mtilagalls. ~ian:el Gcrma i un rnés. Ola 19- E'cun.ió a la Rlbago~o: Boca 
S. dd Túnel de Vielha, Senel, Bono. Forcal i Vilallcr. Josep :\'1. Torras. Di• 22- A•~en
stó al ;\•tonca yo (2.31 3 m.), scrru lada. IbC:rica. Joan i ,\'Tero Ptuera. Dfa 23- Mal iual a l 
Pui.gmal de::. de ~Uria. Monh.c..·rrat So~ i un altrc. I)Ja 29- MontsernH: E l B ruc..·. Era 
dcls Pallat-s. refugi d'Agull~s. canal Ampla, Ponell Estrel. la Ma. la 'll-i-roca le. Sa
qu~.:~~. sernH del Sol l'<ment. In t>ortella i r\!torn a l Ante. a cñl"rec de..· William A.' lward 
i Joscp 1\·\. Torras, junl amh M. Lltü~a i Joan Nubiola. E.s tcvc Ihmb.~ i Antoni Ruiz. 

MARXES 1 SIMIIARS 
Dla 3- 111 Tercero Marxa Matinal de Sanl Hi¡>Oilt de Voltrega (1 2 ~m.). Hi rn,~ici· 

p¡\ Josep M. Torms. Dla 9- TI Ronda deis Llirls (]0 km. i 2.200 Ul. desn iwll): Eina, 
Orri de B3i,, pla de In Bcgudn. pie de Fincsu-elle~ (2.827 m.l, .antunri de Núria, coU 
i pie d'Eina (2.786 m.), coll de la Torre d'Eina i 1\!turn a Eina pd fons de la ,·all. Hi 
van partic lp¡,;¡r \<\'illiutH A.yhvan.l i Josep r-1.'\. Torra~. DiH 11-lV CamlnudH Popular Pla 
del Rcmel (Vic). (20 km.¡ Vkcn~ Ganclia i la Laura. lsiclré Ca hedo i Maree! Gt·rma. 
Ola 11- 1 Marxa de Sant Oulrxe del Valles (15 km.) J~p M. Torra•. Dies 15 1 16-
XJ Tra\•esso Matagnll.s·Monl sc rr.d: Acnhurcn lo l1'3\'t'ssa en mcnys de 24 horcs els so
ci; npunlnts pe r ruitJb de la oostra cntitnl: William G. Aylwnrd (17 h . 30m.), Koldo Bas
l<•rretxea, l ~idrc Cabedo, Jo>ep Casajuana. Guillem Dcu, \/Icen~ Gandia, Rosa Grau, 
Jordi Lópt"1. Eslél Montllor, Marina Munt<tda, Joac¡uiru s.~J,.,.dot·. Jo<ep ~l Torr:" (17h. 
45m.) i Montst,r-ra< \l~utlrcll. Ola 23- 111 Caminada de l'rols del Llu~anes (20 km.): 
Pnus. la Co~t~ Xica, l"ic1'a G~tvturesa, mo Ji del Ponl, masia f01 tif'icada de Vilatamtu (do
cul1lenrada del 956), Sant Marll d'Albat"', carn:r de Beulai&ua. Fumanya, le> Goges, 
fonl de Mcrcus«:s, el \ian;al, •anluari de Lordn i Pral>. Josep i\1 ·Jorra•, Daniel 
Rc..·nom, Vi~,~en~ Gandin i 1\·t:.H'C'el Gcrrnfl. Oia 24- XO Cursa de la Mcrce a narce .. 
lona (11 km.): Va pa1~icip¡u-hi Josep \'1. Torras jun l amb 15.000 m~~ ... Oia 30- XI 
.\larxa de lc.s Plalges de Lloret (15 km.~ En vaixell de LloJ-el a la plolja de Canydks. 

--



D'aqui, a peu; cala Trons, cala Frarcs. t·astcll de Llore!. Sa Caleta, platja de Lloret, 
monumcnts a la don<~ mariner·a, plaLja de;: Fenals, erm ila i pla tja de Santa Cristina, 
on s'obscquh\ arnb una gran sardinada a mts els parricipant.s. Jordi Parera, Anna M. 
Pallejá. 1eresa M. Datzíra, Josep M. Torms i Mero Pare ra . Dla 30- VIl Ronda de Ma
tadepera. Vicen11 Gandia, Jsidre Cabedo, Danie l Renom, Gon~al lópe7., Jaume l)avi, 
Ca d es Pobla. 

ESCALADA 1 VARJA~TS 
J)la 13- Escalada <·n bou ldcr a Mootserr.at, a la parct dt• la Cova . Jordi Rovira. Dia 

14- Assislt·m:ia al gin)JtiJs Tudoor oo s'hi fe J'eJl pd\cLi qucs de bouldec. m oh bcn con
didona l. J ordj Rovi m. 

I!ICICLETA DE MUNTAI'I.l'A 
Difl 29- Salle lloren~ Sa\'all, G1"anera i retorn a Sant Lloren~ Savall per camins 

i pistes d iferent.s de les de l'anada . .losep Clape rs, Lluís Lleixa, Alfons loren7.0, .lordi 
Parera ; Francesc Romagosa. 

ALTRES ACTIVITATS 
Dia 7- lnauguració de l'exposició d 'obtes de }'a r tista Rodrigo .Martínez i d 'objcc

lt.:s d'<:trlt~l:i(-)Oja >J leo<:~. J n<:~uguració de l'exposició de le~ fotografies del segon j tercer 
trimestre del concurs anua l. Repa1'tfmeot de prentis del"l'rofeu Joan Riera que foren 
entregnts pel Sr. Alcalde Alhert Antonell. 

WATT.f ART 1 MÚSICA 

Sant Pere d'UIIastre, 9 Teleton 714 55 71 

PIANOS, ORGUES 
1 TOTA CLASSE D ' INSTRUMENTS 

FACILITATS DE PAGAMENT 
VENIU 1 HO VEUREU 

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

Polígon Industrial 
Pla da la Bruguara 
Carrer Barcelona s/n. 
Talé lon 714 66 11 

CASTELLAR DEL VALLE$ 

Propa Domestic Industrial 

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

CASTELLAR DEL VALLÉS 

lnstal'laclons 1 subminist res 
gas propa 

Concessionari Oficial 
de Butano, S.A . 

TALLER VILACLARA 
Servei i venda RENAULT 
Rcparacions i ac.ondicionamem de tora classe de VEHICLES 
VENDA DE COBERTES 
Passeig. 72 Tel. 714 51 91 CASTELLAR DEL VALLES 



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 j l'ederació Catalana 
d' l ~~port:t: d 'H i\'crn). 

Oi i)Ó>i l l~gol: a 16.009 - 1967 
I'OI0<' 0111JlOSicló: Xovotipo. Passeig To l ril, 15. ca,icllur del Vallés 
l llliWÍinclx: GrMiquc> Ca>tella r. l'uig de la Crcu, 3 Castellar del Valles 


