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25 ANYS DE PESSEBRE A LA CASTELLASSA
Amb molt de gust vaig fer tots els 1>06l;ible$ pcr a poder participar en aquest
amvcrsari. Des deis anys que vaig ser vicari de Castellar que no hi havia toma l.. A més
prometía <er un retrobament amb velles amista!&, i aixl va ser.
Eltcmi)'l ens va aoompanyar amb ~n matf de 1101 en mig d'un frcd viu que es feia
sentir, pero que no ens venia de nou. F:rcm bcn oonscienu que anilvem a portar el
P~>M'bre, i aixb es fa sempre a l'hivern. Per al~ra banda el p.,.sehre sempre porta
adhent.5 uns scntiments entranyables d'austcritat, de pobresa, d'inclemimcia, en el
record de lo pcuta famnia de Natzaret, que busca nixopluc entre eh bornes i només el
trobOl rora de pcble, en pie camp, en mig del silenci i In snlitud.
Nosoltres havíem pujat a La Castcllassa a portar· hi el r~ssebre amb un gcst
d'amista t amb el Jesú• nascut a Bct.lem, com els pastors quo vnn acollir ranunci deis
angrls i no es van fer esperar pas. 1 en la ccleb•·ació de la M.issa vam fer present aquest
Jesús convrnit. en t1est.re ambla scva Paruu lo i en Alimcnt por les nostres vjdes,
Eucaristía d'ogroYment al Déu que cns estimo i ens salva. Ccst que va quedar palesat
amb aqucll passar el Pessebrc de ma en mil fins n rcbre'l cls intrcpids escaladora que
el vun pujur o lo roeD.
Despré~. l'csmonar omb la xocolata, la conversa o nimada en els grups, els cants
i el•joc> deis infants. Una S.E.A.C. que creix fcnt trndicíó, amb unes persones que, a
més de cultivar l'excursionisme i tot.es les al tres octivitals que li són pro pies, fan poble
desvetllant int.eressos sans, crean~ vincleo de comunital que &judío a fcr possible una
oonviv~ncia amb pau, fruit de l'aportació oomprom!'M de cadascú.
Pcr molt.s anys pogueu continuar la tasca oomcn~o des de la oostra estimada
enlita~. Pcr molt.s anys als pcssebristcs, que també hi roren homenatjats per Uur
lidcliwt u la cita de cada any. Per molts anys als castellarenc:s que treballen generosa·
men~ perqu~. en mig d'una societat manipulada pcr interesaos creats, es mantingui n
els volors humana i cristians.
· Lluís Fcrrct

CRÓNICA D'UNA DIADA
Lu portado i ool·locació del XXVc.
pesscbrc a la Costcllassa de can Turras,
tal com es preveía en el programa, tingué
lloc el IG de dcsembre proppassat, amb
una notable ossist.encia d'excursionistcs i

mmpatitzonts que féu que el nombre de
participants doblés els d'un any normal,
C'dr es dcpassb un xic el nombre de 200.
~:1 pC$$Cbre fou portal a pcu des d'a ·
qu! Castellar, pcls membrcs del Grup
Ju,·enil junt amb altres cxcursionistes.
A la fes~a hi participá el Grup d'ln·
fantils nmb llurs pares i familiars que no
sño vol¡¡ueren deixar pcrdrc, coadjuvant,
lt< qwtxalla, nmb la seva bellugadissa, a
donar color i alc¡¡Tia a la festa.
l'er impcdimcnts diversos d'última
hora no tuts cls components de la Coral
Xkibec, que havion prom~s la seva partí·
cipació, poguercn pujar; no obstant, cls
que sf vingucrcn fcren bona la se va pamu·

la d'oJ'crir concons del seu rcpcrtori, a

més, és clur, de la seva participació en la
cantada conjunto que fa la tradicional fila
d'assistcnts, quan es fa !'entrega simbbli·
ca, pussant de mA en mil, del pessebre als
escaladora, cants, aqucsts, dirigits pcls
amics Joan ~rmll i Cencr Martl.
F.l grup d'escaladors el formaven els
oonsocis J. M. Torras, J oaquim Castany,
Jaume Sors, una noia mexicana que es diu
Mario Isabel Borras i el terrassenc Ama·
deu Pa¡¡~s.
L"Eucaristia, participada per una gnm
majorio d'assislents, fou presidida per
Mn. Llu!BFcrret LOtsol,ja que a Mn. Pere
Farriol, muJgrnt lo seva il·lusió porvenir,
Jj fou del t.ot impossible fer·ho. L'humilia
de Mn. Llufs njudá a fer la missa més
emotiva, dcsvetllont, a més, alsja no tan
joves, be lis i bonics records d'amics i tcrnps
ja passats.

L'ambient, al peu de la Castellassa,
acompanyat d'un bon temps, malgrat alguna bufada de vent frese, fou molt acollidor i encara més quan els cuiners majors
Paquita Cledera i Joan Muntada endolciren el matí amb !'anunciada xocolatada
acompanyada d'una magnífica coca de la
fleca Grané, de la qual i de Pintures
Garcia i Queviures Genesca n'hem d'agrair la col-laboració a la festa.
A l'a cabament de la missa, el nostre
president senyor Parera, després d'unes
paraules, féu obsequi d'una placa d'agrai:ment al consoci Josep Llinares en
reco rd an~a del primer pessebre pel ell
constrillt l'any 1965, i una altra al Gon~al
López, tena~ continuador, des d'un grapat d'anys endarrera i fins el present, de
la bonica fei na, per nosaltres tan preuada, de construir, any darrera any, el nostre
pessebre de la Castellassa.
Gosem remarcar -i ho fem amb la
modestia propia que volem que sempre
emma rqui totes les nostres activitatsque aquest passat Nadal, pel Centre, ha
estat el Na dal del Pessebre, ja que un
bonic exemplar dels que guardem d'anys
enrera, ha estat present, com a motiu
ornamental, a l'establiment Queviures
Sant Esteve; el setmanari <<Folja» ens
l'ha honorat publicant a la portada del
número extra de Nadal l'imatge fotografica del primer que es féu, o sigui, de l'any
1965; a l'estatge social, una Castellassa
ha estat la figura dominant del pessebré
que cada any s'hi basteix i alguns altres
pessebres han fet companyia a les obres
exposades del senyor Ors; i no cal oblidar
cal Pascuet , on, en el seu aparador, enguany, com tants d'altres, per tal que
pogués ésser vist de tothom, ens l'han
exposat uns dies abans de ser portat al
cim de la Castellassa.

Missa al peu de la Castellassa (Joan Muntada)

Finalment el pessebre ha estat recuperat intacte el dia 13 de gener. Ho remarquem amb goig, ja que recuperar-lo
sa i estalvi no sempre ha estat possible,
dones com deu recordar el lector, anys
enrera, alguns pessebres, per obra de
mans vandaliques, havien sofert greus
danys i fins i tot alguns havien estat
robats.
Fins aquí, els fets. A la memoria,
armari dels records, que cadascú hi guardi el que més li plagui d'aquesta festa
commemorativa dels vint-i-cinc anys de
la portada del primer pessebre excursionista de la SEAC. Si és tot, millar.
Josep Sors

REFUGI «RESTANCA» (Pirineu catala, Era Val d'Aran)
Situació: A 2.010 m. d 'al~aria, al costat dret de la presa de l'estany de la Restan ca.
Característiques: Guardat. 80 places. En absencia del guarda, part oberta amb 14
places. Aigua i Hum. Sanitaris i dutxes amb aigua calenta. Lliteres, matalassos i
flassades . Calefacció. Lloc per cuinar. Niu de socors. Emissora d'emergencia. Servei de
menjador i begudes.
Accessos: Pista forestal des d'Arties fins al Pont de Rius: 7 Km. De Pont de Rius al
Refugi Restanca: 50 minuts. Altres accessos: Des del refugi Colomers: 3 h ., 30m.; des
del refugi Besiberri: 3 h ., 30m.; entre d'altres .

EXPRESSIÓ FOTOGRÁFICA
Ointre del cercle compctitiu en fotografia, moltes vegades se'ns presenten unes
cxpressions fotográfiqucs d'indefinida procedencia, pero d'acccptablc incorporaci<i
dintre del propi sistema en quan a interpretació fotografica, tot i cssent alienes als
oonvenciments de la nostra tendencia o visió en fotografia. Aix1> sol so,~ntejar en el
lUndar de la imaginativa concep<:ió respecte a temes fotogriilics que, intliitivament,
quasi scmprc estan en els indicatius man:ats per la sensibilit.at temperamental de
cadascú. Aproximar-nos a l'acccptació de modelitats un tant profanes sense un
plantejament preví, poden ser connotacions de procedencia receptiva, tal vcgada ignorados per un mateix.
Ocsmarcant.-nos d'aqucsts conceptos que per alguns poden ser més mltics que
practics, IU podem associar unes altrcs conductos que venen assenyalades per referl!ncies que d'una manera inconscient han quodat marcadcs en estat latent, i que amb

traducció fotográfica guarda la nostra mcnt. No és fficil indicar !'origen d'aquestes
procedencies,ja que sensc més importimcia com la d'una ráfega espontAnia pot deixar
un llast en la nostra capacitat d'observació i aflorar en el moment menys espcrat.
Mol tes vcgades porten uua herencia assimiladn a1s tracta.mcnts que un hom s 'ha

assignat oom a patent propia.
Intentar defugir deis sistcmcs sclcccionat.~ per l'instint, implica una transformac-ió en la manera de l'observació dintrc del camp liltografic, que no sempre és facil de
lograr, per obtenir un rcsultat satisfactori. Tal vegada les for~ades inquietuds que
impel-len cap a unes al tres tendcncies, que el moment evolutiu q úestiona d'una manera
imperanl pot. produir Ja trunsidó que s'acosta al canvi. Equilibrar uous sistemes,

tendencies, o assnjar una aplicació que pot ésser el vehicle que ens porW a una nova i
pot.ser agradable experiencia, provoca <Lila acumulació d'inquietuds que vorcja a ser
una variant de ti)cniqucs o sirnplernent una diferentinterpretació d'expressió fotografica.
Josep Pou
Gener del 1991

MATINAL A CASTELLAR VELL
l :J - 1 - 1991

El Grup Infantil del C.E.C., abans SF.AC, hcm fct una cxcursicí a Castellar Vell amb
costellada inclosa.
Ens hem trobatal lloc habitual, al local del CJ:.:C més o menys a les no u i hemsort.it
aquarts dedeu, tirant avall pcl Passcig fins a ls Pedrissos.ArribantaiiA hemseguitcap
a Can Oliver, casa pairal del r.,mós poeta Joan Oliver i Sallares (Pere Quart).
Hem baixatcap a l riu i en veuré que ens era impossible passar sense remullar-nos,
hem reculat lins a trobar un lloc que cstigués en bones condicions pera atravessar-lo.
!Iem vist el •Ranxo• i hcm dit que, en tornar, hi entraríem degut a tot el que se
n'explica.
Passant pel costat del Castcll de Castellar se·ns ha afegit al grup un simpat.ic gos
de color castany, que cns ha scguit fins a Castellar Vell.
Un cop alla, abans de mcnjar hemjugat a les .r!'ortugues Ninja• amb pals que hi
havia.

Hem fet un esmorzar-dinar. Les restes de la carn les donil.vem al gos que anava
amunt i avall.
Oesprés de menjar, uns quants hcm jugat a futbol, uns altres han jugat arnb la
sorra fcnt munt.anyes. rius i «pastetes·...

De tornada hem anat pel mateix lloc fins on el camí del Castell es troba amb la
carretera. Alla ens hem desviat pera passar pel <<Ranxo••.
Un cop hem arribat a la porta principal, no ens ho hem pensat gens a entrar-hi .
Pero els pares, sempre molt prudents, no ens han deixat pujar per !'escala, ellloc més
espantós.
L'última part del camí l'hem feta passant per l'antic pont del riu Ripoll, que fa
molta impressió.
Hem entrat a Castellar i tot acomiadant-nos hem tornat a casa contents d'aquesta
excursió tan emocionant i divertida.
Blanca Biosca i Costa (10 anys)
NOTA: En arribar a Castellar Vell hem pogut coure la carn gracies als companys
del nostre grup que una es tona abans s'han pres la molestia de preparar i mantenir el
caliu.

AVANTATGES DE LA LLICENCIA FEDERATIVA
(EXTRACTE)
- Adquisició d'una polissa d'asseguranca que cobreix a bastament el risc de les
activitats de muntanya a tot el món, segons el reglament de la polissa.
- Recepció trimestral, a domicili, de la revista de la Federació, <<Vertex».
- Utilització amb tarifa especial dels refugis de la FEEC, de les altres federacions
membres de la FEM, i de les entitats afiliades a la FEEC, i dels refugis de tot el món
membres de l'UIAA en les condicions pactades.
- Dret de participació a les activitats esportives oficials de la FECC i de la FEM,
aixi com de les intersocials.
- Descomptes especials a les botigues especialitzades en articles de muntanya.
- Utilització, amb tarifa redu!da, del cremallera de Núria en viatges d'anada i
tornada; de les instal-lacions pera !'esquí de Núria i La Molina; del funicular de Sant
Joan, a Montserrat; del teleferic de Fuente Dé (Pies d'Europa); del Servei d'Informació
de Muntanya (apartat 330 de Sabadell).
- Reducció en viatges en la Renfe i lliure accés al Cercle de Gredos.
- Assistencia de l'equip de Socors de Muntanya de la Generalitat de Catalunya.

Visió hivernal de Serra Cavallera (Ripolles)
(Jaume Sors)

PROGRAMA MENSUAL
D'ACTES 1 EXCURSIONS
Mé~

informaeió

u1'upurtut de:

Activitat

2 , dissahtc

Vc.redicte com'UrS
..
i sopar

2, dissabt.e
3, diumenge
7, dijous
9, dissabtc
JO, diumenge
10, diumenge
JO, diumcngc
JG, dissabt.e
17, diumcngc

Curset d'esquf
XVI Concurs socia l de diaposit ives
•l::ls liltres i les seves a plicacions•
Curset d'esquí
Sant Lloren~ Sa•all - Castellar
Matinal a Mont.serra~
Matinal Castellar - Granera - Cast.ellar
Curset d' esquí
J::xcursi6 al santuari de Cabrera i pla d'Aiats

Crup FotogrAfic
Grup d'Rsquf
Cicle de Projcccions
Crup l"otogrAfic
Grup d'Esqw
Grup Infantil
Grup de Muntanya
Bicicleta de muntanya
Crup d'Esqw
Crup de Muntanya

17. diumcnge .. }•'oc i fantasia o la.Patum de !Jerga»

Cicle de Prnjeccions

22, div~ndres Assemblea anyal ordinaria
2-1 . diumenge T~s font.s del Llobrcgat i Tossa d'Ai p
3 de mat'
·Ccn ·o Ton e y Cordillera lllanca•

Noticiari del Cent.re
Grup Infanti l
Cicle de Projeccions

TENIM NOTÍCIA DE...
• Dia 10. - Travcssa Sabadcll - t'mn9a: Tram Navarclcs - EscoJa de Mas Cornct
pcl GR-4. (23 Km.) Org.: Comissió Senders de Gran H.e corregut.
• Dia 3. - Serra de l'Obac: At·bres monwnent.als i rars . llores de carní: 5. Org. S.
~1unt.>nya UE.S.
• Dia 2. - Cicle •30 J::xe. pcr ccmeixer la natura•. El millor paisatgc de SabadeiL
Zoncs agrícoles i fOrt!stals. - Día 9 . 1!;1 fes tí de les gavines. Vacarisscs. - Dia 16.
1'urisme ornític al Vallt!s. C8.mps dt! cunre u. - Dia 23. Quan els cxcremcnts parlen.

Org.: .Wl!:NC-UES.
• Concurs de fotot,rrafics sobre m otius ignas ians. Tcrmini d'admissió: 10 d'abri1.

Org.: Aju ntamcnt de Manrcsa .
• Dia 23, dissabte, XXJ! Fcsta de la Henovació de la t' lama de la Llcn¡,rua
Ca ta la na . A les 9 del matí, iniei deis rellcus . - Diwncn gc, dia 24, a dos quarts d'll
del matí, a ni bada d(' la Flama a Montscrrat. A dos quarts d 'J , sardanes. Org.: UEC de
Gracia.
\

ACTIVITATS DELS GRUPS
GRUP I NFANTIL
• Dia 10. - Ma tinal Sa n t I.loren <;~ Savall a Castellar . Des de Cada falch a
Castellar es fa rll passar pel camf de la passada Marxa TnfanLil que es va suspendra per
la pluja.
Sortida a"'!b La Vallcsana a ~res quarts de 8. Pressupost: 125 pessct.es.
Vocal: M. Angels Serra (teiCfon 7 14 6 1 40) i Guillcm Díaz (714 82 95).
• Dia 21. Excursió a Les Fonts d el Llobrega t i T ossa d 'Alp.
La sortida serA de t.ot el dia i el desplacamcn t es fara a mb autocar. Es prcveu
trepitjar neu, per um~ es recoma na portar calcat i roba de rcca nvi.
Hora: 7 del matí. Vocal: Joan Pinosa (telHon 714 6169).

GRUP DE MUNTANYA
• Dia 10. - Matinal a Montserrat. lt.inerari: Santa Cecilia (675 m.l, Canal dr
Sant Jeroni, Coll (1.155 m.), Ennita de Sant Antoni, Serra de lrs l.luernes, Sant
Salvador e1.152 m.), PI a de la Trinitat, Ca mi de l'Arrl'l i Santa Cccflio.
Vocal: Jaumc Torren&(telHon 714 55 42).
•Ola 17. - Excursíó al Santuari de Cabrera i Pln d'Aiats. Caminada: unes 4
hores.
Vocal : Mero Parera, tciCfon 714 57 35.
l\iOUNTAlN BIKE
• Día 10. - Sort.ida matinal: Castellar, parany del Uoter, Sant Lloren~ Savall.
Vilatersana, Sont Feliu do Vullcarca, Gronera, Bl Salomó. I'Armen¡¡ol, Sant Lloren~
i Castellar.
Cal portar esmorzar. Jlora: dos quarls de 9 del mntí. Lloc: davant del local social.
Per més •nforrnació, el divendrcs aban~ al Centre.
GRUP D'ESQUÍ
ESQUI DE PIS'l'A. l~ls dissables clics 2, 9 i 16 es HC'{,'llira desenvolupant el cursct
a l'estació de Pal.
Vurant el mes de ma~ es faran w1 puroll de sortides més, una a Ln Mol i na i l'altrt•
nl Port del C..mtc. En el propcr bullletí donarcm ~s dctalls.
E&QUJ DE MUN'I'ANYA. - Vcient el fracils de la reunió preparatbria (no va venJt
NINGU), els vocals han decidit que fnrnn les sortidos a nivell particular; si algú a
última hora vol nfegir·s'hi, ols pot W'Ucar uls números 714 73 00 (Jaumc Sor3)o 714 69
85 (J oaquim Cnstany).
GRUP FOTOGRÁFJC
• Dia 2. - Veredicto del XVI Concurs de Diopositi.-es deis temes Lliure 1
:\funtanya, al nostl'e local social a les 8 del "espre pcr membres drl CAmera Club
Sabadell. A continuació hi hauril un sopar amb ells, obort. a toOwm.
• Dia S. - Passi d o les diapositivei!J prescntadcs a) cooc urs. Lliurament
deis premis del concurs nnyal de fi>U>grafla i de les diapositives guanyadores. A
l'cstatge social, a dos quam de 7 de la Wrdn.
• Dia 7. - Dins la reunió · tertúlia de fotografia del p~nt mes, en ~tique! R adia
ens té prcparades unes oricntacions sobre Els fillres i les sevcs aplieacions qu<'
segur que seran molt intcrcssants. Espcrem l'assis~ncia de tntcs les persones aft!ccio
nades a la fotografla. Lloc: local socia l. llora: 1O del vesprc.

CICLE DE PROJECCIONS
• Dia 3. - XVI C..ncurs social i loeal de diapositivcs, temes Muntanya 1
Lliure.
Lloc: l.ocal social del Cent.re. Horn: dos quarts de 7 do la wrda.
• Din 17, - Foc i fantasía o La Patu.m de Derga, a ci\rroc de l'Ambit dr
Recerques del Berguedi1.
Lloc: Auditari Municipal. Hora: dos quart.s de 7 de la Wrda.
• Dio 3 de mar~ - Cerro Torre i Cordillera Dlanca, el ror midahle obelisc
d e la Palagonia, envoltalscmpre de wmpcstes imite d'inaccessibilitaL Conquentl
presentat a nosaltres per !'alpinista Joan Jover, del Centre l!:xcursionista de Ca tal un·
ya.
Aquesta sessió s'havi(l do fer en principi el dia 10.
Lloc: loca l social del Centre. Hora: dos quarts de 7 de la tarda.

NOTICIARI DEL CENTRE
ASSEI\IDLEA GENERAL ORDINARIA
El prOxim divendres dio 22 de !'actual mes de tcbrer, tiodrb lloc I'Asscmblea anyol
general de socis que s'efectuorb en el local social, carror do Colom, s/n., a les 22 hores
en primera oonvocatória i a les 22.30 de scgona, quedant aquesta villidament coostituY·
dn com AssembleaGcneral, sigui quin sigui el nombre d'nssociats assist.enls i que es
deaenvoluparll amb el sc¡¡ilent
ORDRE DEL OlA
Obertura de I'Assemblea, Loclura i aprovació de !'acta anterior, Meml>ria de les
activitats realitzades durnnt l'exercici anterior, Aprovació, si s'escau, de l'estat de
oomptcs de l'exereici de 1990, Aprovació, si s'escau, del projectc de prcssupost de l'ony
1991, Proposicions de les difcrcnts vocalies, i Precs i preguntes.

PREUS DE LA LLICENCIA ESPOR'I'lVA DE LA FEDERAC1Ó
D'ENTITATS EXCUUSIONISTES DE CATALUNYA DEL 1991
U~nela

Uioe.ocia me. •LC.O.

lJieitncia més n.G.O.

més Su:n AJIWlce

(F.-panya)

mQ crcclene:ial e.t:ra.nc er

- - ----==
Orons
~Tuvoniht

Tnfnntils

3.526,3.350,2.525,-

3.68fí,-

5.685,-

3.530,825,

5.530,2.825,-

F-ls interessats en posscl'r qualsevol de les tres modalitats de llicencia federativa
poden passar perla Secretariu a fel'-la efectiva de l' 1 al 23 de febrer tals els dimarts
i divcndres de 10 a 11 del ,-cspre.
Els que passada la data del 23 la vulguin oblenir pero no l'hagi.n feta efectiva,
hauran de personar-se directament a la Pcderació per aoonscguir-la, dones el Cent.re
es limitani a compliment.a.r els impresos adieots pero no cls gestionara a Barcelona .

CATALAN CENTRE OF TORONTO
Amb grata sorpresa, u mitjans d'aquesl passat me• dogcner, hem rebut proccdent
del Cusul deis Paisos Catulans de Toronta (Cunada), un bonic exemplar de la revista
.Flama• que edita aqucst casalamb tinalitats divulgatives de les scvcs acthótats i amb
notable infol'lll8ci6 d'aquf Cutaluoya.
Suposem que l'obscqui ha estal motivat pel fct que el centre va aportar uns
excmplars del oostre butlletJ, d'aquest butllctí, per tal de col·laborar en la primero
exposici6 de cPremsa Cata lona en el Mó~~>o que en el locaii!CCaal del Toronta Prcs.'l Club
es va inaugurar el dia 9 d'octubre d'aquest passat any.
Ho posem en oonoixomcnt deis socis per tal que, els que vulguin, la puguin
consultar a la nostra biblioteca i fins i tat dcmanar-ne la subscripció.

EL CAMJNAR DEL CENTRE
ACTMTATS DEL PASSAT MES DE DESEMBRE
GRUP INF'A."-TIL
• Oía 16. - Massiva pre~neia del Grop Infantil a la P ortada dci2S~. P esscbre
a la Ca.stellassa de can Torras, anant· hi uns a peu des do Castellar] nitres des de Coll
de Grua. - Día 24. Sortida a buscar molsa pcl pessebrc del loc al social i confocció
del matcix sota les oriontacions del mestrc pcssebrista i mcmbre de la nostra entitat
Joan Muntada qui previamcnt havia fet una gran ·Castcllossa• amb guix.

EX'P06id6 de N':;tdal. JktaUIII de rW!Ita del .enyor JOM_p Orl
JOO<pSort0.

ENTORNS DE CASTELLAR
• Dia 2. - Aplee de la Copelleta del Turó d els Cortins: Van assistir·hi 166
persones.entre les quals Josep M. Torras.
Di a 6. - .\labnal a Sant Llort'nC del Munt ('l'uró de les )';'ou Cabrcs Fogueroscs):
Cau.• d F.n Dorra. El Dalrnau, crrniUI de Sant Pcre, canal Fonda, oo\1 del Turó de les
:-lou Cabres, carena del Pag~s. coll d'Eres, Montcau, canal dds Avellanors, canal de
1Esculcta, oo\1 Gabaix, El Daví, Cans d'En Oorra. lsidre Cuhcdo, Josep Sors i Jawnc
Torrcns.

Dia 6. - El Gni>au, coll de Grua, la 1\lolo i retoro perla Codoleda. Ismael Méndc-t
i Joscp M . Torras.

Oía 9. - Excunlló-travessada Monis! rol de Caldcrs · Castell ar, passant pcr
Sant l.logari de Castcllet, esglésio romltnica del segle xu, uvui sense culto. Granera, el
Salomo, Costa Barrossa, Cadafalch i Castellar, por Josep Sors B.
Día 14. - Asccn016 a la Guaitanda de ¡.,.. Guineures (Castella811a del Dalmau)
perla gran codina de la cara S., a cilrrec de Joscp M. Torras, en solilari.
D ia 23. - Sort1da matinal a !'ermita rombnica de la Maro de D~u del Crau (Vall~s
Occidental): ElsTrcs Pins, SantScbastiaa de Montmajor, 1!:1Gcnestós, riera de Ca ldes,
Maro de Déu d el Grau, eastell de Gallifa (temple de Santa Maria o Mare de Dé u de

!'Ecología), Les Ferreries, serra de la Codina, can Monner i Tres Pins. Sortida de
prospeceió en vistes a un possible itinerari per el sendcr do Petit Rccurregut. Josep
Sors, Jaume Torrcns i Ramon Vila.
Dia 23. - El Dalmau, Canal de les Nou Cobres, Els Obits, Pi l'ort, Montcau,
canal de la Ravella i El Dalmau. ls idre Cabedo, Vicen~ Gandia i Maree! Gcrmi\.
Di a 24. - Assisti!ncia a la tradicional i:I'I issa del Gall, celebrada a l'antic moncstir

romanic de Sant Lloren\) del Munt. Acte organitza~ pels companys del Centre
Excursionista de Terrassa. Assis tents: Maree! Gern>A, Montserrat Pla, Llufs Valls.
Daniel Rcnom i Josep Sors.
Dia 30. - Travessa pcl Pare Natural de Sant Llorenc del Mu nt: Pont de la Ruca,
font del Llor, collet del Llor, canal de !'Esquirol, Montcau , cova del Drac, la ~[ola, el
Girbau, ooll del Lliri i Castellar. Isidre Cabedo, Viccn~ Gandia i Maree! GernlA.
Dia 30. - Sortida matinal per la zona del Farcll: Castellar, Puig de la Creu, fon~
del Gurri, font del Canyadell, Torrent Mal de can Montllor, Puig ll<Jdó, can Cast.ellet,
'!'res Pins, El Farcll (pie del vento de Sant SebasWI}, 789 m., coll de la Bassa Roja, serra
Llisa, Guanta, can Montllor, can Padró, Castellar. Jaume Torrens, Hamon Vila i el
«lago».
ALTitES EXCURSIONS
Dia 2. - MaWnal a Montserrat: El!.-liracle, Sender GR·7·2, canal de la font de
la Llum, coll de Migdia, tA>rrent de Mígdia, font de la Cadircta, i:l'l ontgros (1.120 m.).
Bassal de I"Avellaner, coll de les Comes, col! de Port (o de Porc), Bl Miracle. Maria
Alfara, Salvador Alfara, Is idro Cabedo, Montserrat Dominguez, Vicenc Gandia, Joan
Gil, Sina Miljaviln, Mero Parera, Daniel Jtenom, J oan Sabater, Montserrat Sabatcr.
Oriol Sabat.er, Josep Sors, Jaume 'J'orrens i Ran>on Vi la.
Dia 24. - Excursió a Mon ts errat: Clot de la Mbnica, camí del Pont, coll i serrat
deis Pollegons, roca del Tinter, i descens pel fons de la canal de l"Artiga Alta, un cami
(?) nou, oberti equipat a mb cadcncs i passamans per elements excurs ionis tes del Baix
Penedes. Josep M. Torras junt amb ,Juan Nubiola.
MARXES 1 SI MILARS

Di a 2. - V Marxa Popular de Sant Andreu de Llava neres (15 Km.). Sebastia
Soley i Josep M. Torras.
D ía 8. - VII Cursa Esportiva San t J oa n (5 Km.), als Maristes del passeig de
Sant Joan, de Barcelona. Josep M. Torras.
Día 9. - Cursa Barcelon a . Sarria: Amb moWu del 75 aniversari de la Fodcració
Catalana d'Atletísme, es va repetir una cursa que s'havia fet rany 1898, sortint del
carrer del Duc de la VictOria, a Barcelona, fins a la pla~a de Sant Vicen~ de SarriA i
retA>rn ( 11,5 Km.). Entre cls corredors d' enguany va parlicipar·hi Josep M. Torras. La
cursa va comen~ar a les 6 del matí...
Dia 22. -Josep M. Torras va col·laborar a les tasques d'organit.zació deis DI 100
Km. en pis ta Catalunya·OO, que van celebrar-se a les pistes de la Zona Esportiva de
can Jofresa, a la ciutat de Terrassa.
Día 25. - VIII Pujada a La Mola, des de can Robert, organit2ada pe! Club
Muntanyeoc de Terrassa: Joscp M. Torras va pujar·hi en 33 minuts.
Día 30. - D Marxa Popular de Canoves (8 Km.). J osep M. Torras.
Dia 31. - IV Cursa d e Sant Silvestre (5 Km.). Manlleu. Josep M. 'l'orras.

/

CICLE DE PROJECCIONS
Dia 2. - Projecció deis films Mac Kinley, la muntan ya polar i Tib e!, perfil
d'un poble, de Jordi Pons, presentats per Conrad Lópe2.
Dia 9. - La Catalunya pirinenca i escalador s d 'elite d'epoca, diapositivcs
prcsentades per Josep Barberil.
Dia 23. - De Pokhara a Pokhara pass ant ~1 santu.ari de l'Annapurna, per
J. Sala Albareda, del C. E. de Catalunya.

ALTRES ACTIVITATS
Da 1. - Assist.l!ncia rus acws commcmoratius del XXV aniversari d e la
rdundaeió d e l'abad ia d e Sa n t Miquel d e Cuid , al Connent, a carrec de monjos
procedcnt.s del monestir de Montscrrot: Anna M. PallejA i J osep M.Torras.
Oia S. - Reunió de la Vegucria del Valles Or iental i Occident.al presidida pel
senyor Josep Barbera.
Oía 16. - Portada del 25c. P c••cbrc a la Cas tellassa de can T orras.
Oía 20. - Veredicte del con~-urs de fhtngrafla.
Di a 25. - lnaugur acíó de l'exposi ció d e treballs sobr e rusta p icada de Jnscp
0 1'11. lnauguració de l'expot~ici6 del concurs de fotografí a i en tre ga d eis premis
als ¡uanyadors de mans del senyor a lcalde Albert Antoncll.
MOID-'TADI BIKE
Dia 6. -MonistroJ (200 m.), monestir de ~ionL•errat, pcl cremallera, Sant Joan
i Saot Jeroni (1.246 m.) i ret.orn. 20 Km., 3,45 h.
Día 22. - Castellar, Sentmenat, can Corró, Caldes de Montbui, can ~ssol, can
Carrenb, B igues i ret.orn (43 Km., 3,51 h .).
Dia 26. - Castellar, J:;l Pi Gros, can Ramoneda, can Sanosa, muntanya can
Fruitós, El Roura, Semmenal, ~]l !'i Gros. 24 Km., 2 h .
Ola 29. - Bigucs (309 m.), ca n Riera, Sant llartnmcu do Monlrils, santuari de
Pwggraciós (700 m.) i rctorn o Bigues. Tols aquests rccnrroguls foren fels per Pere
Simon en solitari.
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Sant Pere d' UIIastre, 9

ART 1MÚSICA
Tolllfon 714 55 71

PIANOS, ORGUES
1 TOTA CLASSE D ' INSTRUMENTS
FACILITATS DE PAGAMENT
V ENI U 1 HO VEURE U

FADERS, S.A.
FAB RI CA CIÓ
DE M ATERIAL
D 'ESCALADA
1 ALPINIS M E
Polígon lndustriel
Pla de la Bruguera
Ca rrer Barcelona 8/n.

Telefon 714 66 11
CASTELLAR OEL VALL~S

Propa Domestic Industrial

R.A.R.S.A.
Avda. deis Fruiters, 1
CASTELLAR DEL VALLÉS
lnsta l·laclona 1 sub ministres
gas pro pl\
Co ncesslonarl Oficial
d e Butano , S. A .

TALLER VILACLARA
Servei i venda RENAULT
Re pa racions i acond ic ioMment de tola da'"~ de VEHICLES
VENDA DE COBERTES
Pass<:ig, 72
Tel. 7 14 51 9 1
CASTELLAR DEL VALLES

1

DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO LAROUSSE ]
Ara, a Caixa de Sabadell, pot aconseguir aquesta
valuosa obra a un preu molt especial...
f Des de només }.

i2.850 pies. al mes
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...i guanyar aquest fantastic
Renault CLIO...
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...a més d'endur-se aqtJesta magnffica
traductora de cinc idiomes de regal
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lrñ:lrmi'' att m~x ttt.tt11 g'a!u'l'.a11crt alleiMoo 900

33 30 00 o at1.d1'll a quaiS!h'O olbna ce Catxa de Sabadel
~1 Caixa de Sabadell

Edita! Cl!NTirR ExCUIISIONI81'A DE CA81E!.Wt
(adherit a la FEEC i Federació Catalana d"Eopo..W d"Hi..,.,.)
Dlpbalt lepl: B. 16.009-1967
Fotooompoolcló 1 lmpreuló: GR.\FtQUES CAS1"1UAR
Pulg de la Creu, 3. Tel. 714 51 42. Cu~ del vams
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