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ASSEMBLEA
Resum de l'acta del passat dia 22 de febrer
S'aprova., en primer lloc, !'acta de !'anterior asssemblea.
A p~ del president, a continuació, els responsables de cada grup o secció,
donaren comptc a l'assemblca de les seves res pectivos octivitats, parlanl en pri·
mer lloc el responsablo del Crup de Muntanya, a ~'mtinuaci6 ho feu el del Crup
lnfanLil, l'explicació del qunl portll a un comentari gencralitzat sobre la manera de
donar continuftat n les activitats deis infantil< quan aquests passen, per raons d'edut,
a ésser juvenils; l'assemblco és informada, tot seguit, de les activitats del Crup
Fotografic; es constata l'octivitat incipient de la modalitat de IJicicleta de Muntn·
nya; el secretan explica, molt breument, el dcscnvolupament de la Manca Infantil
i de la Caminada Popular; el responsable del Crup d'F.squl comenta el passat cur·
sct que es feu a Pal (Andorra>: es comenta la gnircbé nul-la activitat d'espeloolo·
gia i la que es fa d'escalada, algunes de les quals queden reflectides en el butllctl
i d'altrcs que se sap que es fan pero no n'hi ha constAncia.
Es comenta, malgrat no assistir-hi el seu responsable d't>.rea, que, com cado
nny, s'han fet les dues exposicion• al local social. De lu fc•ta del 25e. Pessebrc o
la Castellassa , queja coneixen els socis por la wva publicació en el butllctí, el Centro
n'ha rcbut J'obsequi d'un video, obra del senyor Crané, q11e ésa dis posició deis socis
que vulguin veure'l.
Explica a oontinuació ol senyor president que, com ja és sabut, aquest any
pnssat, quan ja es tenicn contractats tots els confcl'('ncinnts pel Cicle de Pro¡ec·
c:ions, que l'Associaci6 del Penonal de la ·Caixa•, d'una manera totalment ampl'('·
vista, denegilla concessió del scu rcrolzament econbmic, pcrccbent el Centre nomé,
la quantitat de 50.000 pe1>8etes per la confccció deis programe;. 1\aturalment el
Cicle ha costat molts daners 1 ha estat molt deficitari; per pa\.Jiar el futur dHicit
ac suggcreix que el proper Cicle, nlmcnysles vetJiades més costoses economicamcnt,
ni que sigui modesta, que ea raci pagar entrada. So'n prcn nota per si és necessori
posar· ho en práctica . Finalmont es comenta la bona participnció de membrrs del
Centro en diversas marxos i caminndcs popu1ars.

Explicat a continuució poi caixer el segllent ordro del día , i fets els t"menta·
ris i aclariment.s oportuns, s'aprova l'estat de compu-s de l'any passat. ¡.;] pressu·
post per enguany !'explica el president, dient que com ja s'ha vist en el detall de
partidcs, algunes ens veiem en la ncccssitnt de restringir-les un xic, ja que no es
disposa deis ingressos previstos pel fet que hi ha hagut diversos socis que s'han
donat de baixa sense avrs preví i que queden encara rebuta retomats impagnts qu~
posssibleroent tampoc scran atesos. l!:n darrer lloc s'oprovcn les quotcs anyals de
soci pcl vinent any 1992 en lo quantitat de 1.600, 1.200 i 800 pessetes pels soci•
adults, juvenils 1 infantils, respectivament.
A continuaci6 la Junta prcn nota de la sug¡,'Cr~ncia que fa el senyor Font,
roprcscntant deis pares del Crup In!imtil, per veure la possibilita~ de construir,
en aquest local social, uno llur de foc. Tot seguit es res pon o la scnyora Costa que
és intenció, malgrat l'encarirnent, de continuar puhlicant el butlletí social amb les
mateixes caracter!stiques octunls.
En !'aparta~ do procs i preguntes, el senyor Vila rep inforrnaci6 del prcsident
relativo a la correcta fiscalitat del Centre pcr quan aquest any ja ha estal conoodit el N.I.F. per Hlsenda i que ha qucdat dar que l'entitat no ha de pagnr l. V.A.
L'acta oficial de que s'ha extractat el que aqur es publica, sera aprovada en
la proxirna assemblea oficial.
El secretari: Josep Sors Bndia

Rl Ca¡tell de Cutellar (Josep Pou)

IV CAMINADA POPULAR
Aquest proper primer diumenge de maig farero la ja Lradicional Caminada
que. com cada any, no té caráct.er compctitiu i. pcr tant, al temps inve.rtit en la

prova no se Ji dóna cap valoració especial sempre i quan es faci el recorregut senccr
dins el límit horari roáxim.
Coro és costum la sortida es podra prendre lliureroent entre dos quarl.s de 8
i dos quarts de 9 del matf de la placa Major, previa inscripció o sogcllat en el control
de sorWda. Com que cnbruany el reoorregutdiscorre per terreny forca planer i solaroent
fa uns 17 Kms., rexcursió tindra caracter matinal, tancant-se el control d'arribada
a les 3 de la tarda; qui arribi més tard d'aquesta hora quedara desqualificat.
L'itincrari ós el següent: placa Major, Pont Vell, Font de can Pelachs, El Vinyct,
Castell de Castellar, Torrent Mitger, Costa d'en Jan, Castellar Vell, Font de Sant
Antoni, ~'ont i roasia de can Massaguer (proximitat del Riera!), Font do la 'l'eula,
Molí Mornau (ca I'Estruch), can Pages, Torrent i font de la Tosca, can Moragues
(pista d'ultralleugers), Pi Bonic, Ermita de la Mare de Déu de Togores, can VilA,
can Torrents, Font i masia de can Casaroada, Ennita de Sant Pere d'Ullastre, Pont
de Colobrers, Grup Escolar Sant Estove i piafa Majar.
Coro que es traben diverses fonts, el lloc d'esroortar es deixa al lliu•·e albir
de cadascú. Els diversos controls obsequiaran als participants amb alguna coscta
i, coro es fa sempre, n'hi haura un que donara una beguda.
Al finir la Caminada el control d'arribada lliurará la medalla-record, espacialmcnt cncunyada, previa presentació del resguard entrega! l'any passat, a tots
els que van acabar la III Caminada Popular (6-5-1990).
El preu de la inscripció és de 300 pessetes per persona.
Informació i inscripcions: Conselleria de Cultura i Jovcntut (Cra. de Sentmenat, 5, telefon 714 77 06), dimarts i dijous de 6 a 8 de la tarda i aquí al Centre,
dimarts i divendres de JO a 12 del vespre i 15 minuts abans de la sortida, a la
placa Ml\ior.
Bon cami per a tothom!
Organitzen: Conselleria de Cultura i Joventut, Casal de Jovent (MCE), Centro
Excursionista de Castellar, Club Atletic Castellar, Club Juvenil Nostre i Serna.
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TAJJ.ER-ESCOLA DE FOTOGRAFIA
Durant v~rics sctmanes les portes del C.KC. s'hnn obert al jovcnt de les ~•coles
de Castellar pcr a fer-hi un Taller do f'olografia organitwt pcr la Conoclleria
d'Ensenyamcnt i patrocinat per !"Obra Social de la Caixa de O~lona. L.i monitora, Anna Goncll, ens en farA uns rapids ·Oashs•.
-Quants alumncs han passat per uqucst taller'!
- Uns 900, des dels que fan 60. d'EGll fins cb que fan COU u lOtes l('fl escoles
de Castellar i Sant Fcliu del Rac6. Cada dia hi ha hagut tres classes de 2 hores
eada una
- En qub ha ccnsistit aquest taller?
- Ha est.ot rnés ~enie que artlsUe. De moment ols he explicot el principi flsic
do la fot, la ima~ invertida, que passa amb la pcllcul-la, etc. També els he passat
un video on es veu ccm es revela la imatge. Tots aquests plafons que hi ha m•tal-lats
per aqul el local, són com un !libre obert on pcr un cantó s'cxpliea que ~- la fotn
i per faltra qu~ és la pel-Ucula. t.:ls petits d't.:GB construeixen la caixa fooca aquí
!TUitcix amb aquc•ts cartrons que els donem jn prepardts i els explico com viatja
la llum a través del forat de la cambrn fosca per fomwr una imatge. A eada b'l11P
d'alumnes se1s parla, en un nivcU que puguin entrendre-ho, de teleobjcctiu>, zoom,
temps d'obturnció, die-gr-ama, etc. A més a Inés, sc1s possen unes diapos,llvcs d'i·
malgcs com a cxcmples resultants de ooscs que expliquem. 1 t.ombé cls <nsenyo
negatius en blanc i negre.
-Quina act.itud hi ha hagut pcr par\ dels alumnes?
~o pell48va que els que hi mostranen més interes foren els de BUP i COU,
i curíosameat, han estat els d'EGB els que han fet més preguntes i s'han mostrat
amb més ganes de saber i de fer-ho. Potser perqub en aquesta edat són més in quiet.s, tencn més ncrvi, i en cnnvi e ls grans cstan en una bpoca que són més
reservats. De tntcs maneres cree que el curset ha funcional perfectc. He vist que
e la alumnes hi vcnien motivats ja des de fora: sigui perqué a Castellar fa onys que
hi ha un Grup Fotogr9.fic, o perqué en escotes o colbnies d'cstiu s'ha tncat el tema,
o perqué simplcment els pares hi estan interessats. El ces és que bastants alum·
nes vcnien sabent--ne alguna cesa ja, i cls que no, en veure cls altres, hi posa ven
més interes. Aquesta rnotivació ha estet molt positiva.

- Fins a quin punt. és interessant un cursct d'aques tipus?

- És molt intcrcssant scmpre que un cop introdurts al tema no se1s deixi
penjats. El contacte amb aqucst món de la fotogralia els haurá estat positiu si troben
qui o qué els estimuli a continuar. En aquest aspecte és molt positiu i oportú aqucst
concurs que heu organitzat ja que hi podran projectar el que han aprés aquf; sé
de molts queja esperen aquests dies de festa per fer fotogrnfics i presentar-les. El
fet que les puguin deixar a les escoles mateix els facilitara la dccisió. Jo asscgu·
ro que quan hi hagi l'exposició de les fotos participants, les vindré a veure.
Esperem, dones, que en aquesta exposició hi quedi reflectit el treball de la
senyoreta Anna Gonell, a qui donem les gracies, i la il·lusió de tots els participants.

PROGRAMA MENSUAL
D'ACTES 1 EXCURSIONS
Maig
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Activitat
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3, divendrcs
4, dissabtc
5, diumenge
12, diumenge
19, diumcngc
19, diumcnge

26, diumenge
26. diumcngc

2,dcjuny

Veredicte del Concurs Infantil-Juvenil
Expos. fotogralies i lliurament premis
lV Caminada Popular de Castellar
Excursió al Costabona i Roca Colom
Aplec de Castellar Vell
Excursió a la Cerdanya francesa
Matinal a la serra deis Emprius
Excursió als Cingles de Dertí
Excursió al Pie de la Dona

Més intormaeió
a l'apartat de:

Crup FotogrAfic
Grup l•otografic
Página 2
Grup de Muntanya
Grup de Muntanya
Grup Infantil
Crup de Muntanya
Grup de Muntanya

TENIM NOTÍCIA DE...
Dia 7. - Termini d'admissió del 1 Concurs de Fotografia •Narcfs Giralt•. Tema:
Ciutat de Sabadell. Org. Agrupacions Professionals Narcís Ciralt.
Dia 26. - lOa. Marxa i Aplec Excursionista de Veterans de Catalunya. A
Sant Hilari Sacalm. Org: Agrupació Excursionista Icaria.
Caminades populars. - Dia 1: La Pobla de Lillet. - Dies 4 i 5: 4a. Marxa
Románica de Resisténcia. Navas. - Oía 5: Avia. - Dia 12: XII Canünada Popular
de Sagas (Berguedll); VII Marxa Popular del C.E. de Terrassa (sortira de Mura);
Gironclla. - Día 19: Berga. - Dies 25 i 26. Manresa. - Dia 2 de juny: Santpe·
dor i Arnetlla de Casserres.
Cicle 30 excursions per conéixer la natura. - Dio 4: Els misteris de Banyo·
les. - Dio 11: Viatge al·lucinant al món deis inscctcs. - Día 11: A ponent del
Valles. - Día 19: El sender lluminós (CR·4). - Día 25: El far del fi del món (Cap
de Creus). Org: Secció Natura UES.

de

PORTADA: De dreta a esquerra i de dalt a baix: El Pont Ven, Pi Bonic pi"'p
Togores,
Ermita dé la 1\ta.rc de Déu de Togores i Jl:rm.ita de Sant Pere d'Ullast:re. Centre medalla:
escut de Sant Esteve dcCa&tcllar, format perla campana deis Clasquerí iel gos dels Meca,

sényors del Castell de Castellar

ACTIVITATS DELS GRUPS
GRUP U.'FANTIL
Dia 5: Participació a la Caminada Popular.
Dia 12. Matinal a la cova de Santa Agn~s.
Vocal: Joao Pinosa, telbfon 714 61 69.
Dia 19: Pnrticipació a I'Aplcc de Castellar Vell.
Dia 26: Matinal n lu serra deis Emprius.
Vocal: San ti Vilnr, tclbfoo 714 74 02.
GRUP DE MUNTANYA
Dia 12. - Excursió al Cost.abona i Roca Colom. ltinemri: Collada Fonda, RoqucR
d'en llfaner, Roca Blanca d'cn Soms, Fonl de Fra J oa n, coll de Pal, Coslabona (2.464
m.), coU de Pal, fonts del Tec:, Roca Colom, coll de Pal, refugi forestal Jaume Forré
i collada Fonda.
Vocal: Mero Parora, teiHon 714 57 35.
Dia 19. - Excursió a la Ccrdanya francesa amb usccnsi6 als pies Orienta l 1
Occident.al de Collroig de 2.835 i 2804 m., respectivamenL. ltincrari: Angostrina,
San t Martf, Tres ~·ont.s, Estanyol i els dos pies de Coll roig i Sant Martl.
Hores de eamí efectivos: 7. Sortida de Castellar vcrs Angoslrina: a dos quorts
do 6 del mntí en vchicles parliculars. El viatge dura nproximadamcnt unes ducs
hores i mitja.
Vocal: Josep Sors, teiHon. 714 73 OO.
Dia 26. - Excursi6 matinal als Cingles de llertl. Itinerari: El Figueró, el Sot
del Bac, Grau de Castellar, Sant t.liquel Ses Perxcs, Crau de can Tres Qunrts.
Ai¡uafrcda. Retoro al Figuer6 a peu o deixa n~-h i un ollrc cotxe.
Despl~ment en cotxee particulars. Hora de aortida: 6 del matl del Centre.
Voca l: Josep Pons, t.albfon 714 69 19.
Dia 2 de juny. - Excun;ió al Pie de la Dona (2.702 m.). Aparcament est.ació
d'esquf Vali-Ter 2000, Pla de Coma Aimada, 2.395 m., pcrlella de Morens, 2.400
m., Roca do la Portella, 2.440 m., Portclla de Mantel, 2,412 m., Pie de la Dona,
2.702 m., Coll del Gegant, 2.607 m., aparcamcnt.
Hores de camí: 6. Oespla~ament amb cotxcs particulars.
Vocal: Pere Cardona, tciCfon 714 80 47.
BlCl CLETA DE MUNTANYA
Posem en conoixemcnt deis interessats les scgüents marxes: Dia 5: Primer
Prcmi Ciutat de Granollcrs, teiCfon 849 59 77. - Dio 19: 11 BTI de la Carriga,
tclbfon 87160 15. - Dia 26: 11 Volt.a als boscos do Ma¡:anet, tdHon (972) 85 8 1 37.
Dics 1 i 2 de juny: 1 Opc n de la Val! d'Aran, telofon (973) 64 08 01. - Dia 2: 11
Raid Ciutat de Matar6, telMon 798 24 62.
GRUP FOTOGRÁFIC
Dia 3. - Al local social, a les 9 del vespre, vcredicte públic de les fotngrafies presentades al U Concurs lnfantU.Juvenil d e FotograliaDia 4. - A les 6 de la tarda, al local social, inauguració de l'exposició de
les fotografies del concurs infantil ·juvcnil i a continuació lliurament deis premis
als tres guanyadors deis dos grups i al centre o escola que hagi presentot més
concursants.

Classificaeió
del
primer
trimestre: El dia 9 d'abril passat, al local
social de Camera Club Sabadcll, tingué Uoc
el veredicte públic de les fotogra!ies presentades a la convocatOria de primer trimestre del sise ooncurs anyaL
La classi!icació, d'aoord amb la puntuació obtinguda, fou la scgücnt: GRUPA:
Primer, Josép Pou, 32 punts; segun, Leandre M untada, 31; tercer, Joan .Mumbardó,
31; quart, Jordi Garrbs S., 30; cinqu~.
Josep Sors O., 28; sise, Baldomcr Parora,
27; seté, Bely Comas, 26; vuité, .Josep Sors
B., 24; nove, Josep Sala, 24; des~, JoanMarc Comas, 21; lle.. Josep M. Ferrer, 20;
12e., Tomas Mañosa, EO; 13~.. Jaume
.Muntada, 19; 14~ .• Joan Muntada, 14; 15~ .•
Josep Sales. 14; 1~.• Oiga Juliana, 13;
17é. (una sola foto), Josep-Manel Lópe~. 6
Foto mÚ5 puntuada del GrupA
punts. GRUP B: Primer, J ordi Garras i Ll.,
(l.oandrt MtmU'tda)
33 punts; segon, Raül Esteve, 26; tercer,
Ramon Capdevila, 25; quart, Dolors Perich,
22; cinquc,Josep-.Miquellladia, 22; sis~. Joan Parera, 22; sete, Jordi Parcra, 21; vuité,
Cristina Comas, 17; nove, Guillem Dlaz. 12; i desé (una sola foto), Teresa Maria
Datzira, 6 punts.
Els llashs. - A !'habitual reunió bi-mensual d'afeccionats a la fotografia que
es féu el dia 11 d'abril a les lO del vespre al nostre estaLge social, es reuní, entre
tots, un grup de 17 persones per a scbruir les cxplicacions dcls amics J ordi Serra
i Francesc Esteve que parlaren dels flasbs i les seves diferents aplicacions, essent
molt scguidcs pcls concurrcnts . A continuació foren lliurats els premis als guanyadors del trimestre, senyors Pou i Garrbs Ll.
També s'entrega el premi a la scnyorota Anna M. Gem1ñ qni, juntament amb
el senyor Tomás Mas (que no pogué assistir a l'acte), havien estat ¡,ruanyadors del
vot popular, i que pel fet d'haver-se pres la dLocissió a última hora, no se1s dona
el dia que es va fer el ooncurs de diapositives.
A tots l'enhorabona!

I CONCURS LOCAL DE FOTOGRAFIA EN COLOR PEL GRUP INFANTIL
Partieipants: Tots els nens i nenes del Grup Infantil del C.E.C.
Tema: Les nostres excursions.
·
Obres: Una per participant, en color. ?v!ides: Lliurcs, maxim 13xl8. Es recomana que les fotografies vagin refor~ades en cartolina, perb s'acceptaran igualment
encara que no hi vagin.
ldentiticaeió: El tltol figurará al darrera de les fotografies aixi com també
a !'exterior d'un sobre tancat dins el qual s'han de fer oonstsr les vostres dades
personals: nom, ad~a i telefon.
Admissió: Fins el dia 14-6-91 a l'establiment Moda Pilar (Avgda. de Sant
Estove, 77), als boraris del comerc, o bé en el nostre local social (Colom, sin.).
Veredicte: Es faril al nostre estatge social per un j uraL que estará format
per tres pares del Grup Infantil o tres membres del C.E.C.

FOTOS PER L'ÁLBtni
Fa uns die& que ens dodiquem a ordenar les fotograGes que tenia el Centre
i posar-les a un olbum. Al fcr-ho, hem vist que n'hi manquen molles d'imporWlnts,
ja sia quant o grups de persones de tots els tcmps, d'object.ius intoressants ussolits, de lloca no massa habituals d'anar, de grups infantil& i juvenils, d'escalada,
espeleologia, esquí, bicicleta de muntanya, marxcs, concursos, caminades, campa·
ments, etc., ele. Voldríem que I'Album fos un reOex de la vida del Centre al llar¡:
deis anys i per tant només ho pedrero aconseguir si tots els socis i cls part.iciponts
a les aetivitot8 que s'han dut a lermc col-laboren dcixant.-nos clixés o diapcsitivos,
o donant-nos fotos que no cls interessi part.icularmont guardar.
Us anirem informant. Crocics per endovunt per l'intcres i il-lusió que espe·
rem que tambó hi pcsareu.
J úlia i Ter esa :\la.r ia

EL CAMINAR DEL CENTRE
Ac tivita t s del passat mes d e mar~
GRUP INFANTIL
Dia lO. Excurs1ó a Sant Sebastia de Montmajor. Alba Pinosa, Anna Font, Es ter
Vilar, Roser Vi lar, Mere~ Volto, Marta Martino, Mcritxell Badio, Marta Badia, Eduard
Subirana, Eric Boadella, Iris lloadella. Mircia Núl\ez, Carlos Díaz, H.oger Ruiz, Sara
Gandia, Oriol Sabater,l3lanco Biosca i Núrio Riosca,ambels vocnls M. ConeepcióCosta
i Josep M. Biosca i 17 persones més.
ENTORNS DE CASTELLAR
Dio 3: Amb sort.ida i tomada a pcu
des de Sant Lloren~ Savall, anarcn ola cova
del Mane]: Joscp Clapers, Jordi Parera idos
més. - Dia 3: Castellar, Pla de l'Aitina
Ralladora, Els Treo Pins, Sant Sebastia de
Montmajor, t:l Cenestós, Mare de DOu del
Grau, Callifa, Sant Sadurn(, Sant Juliá
d'Uixols, El Hicard, Ca.~tcllte~ol. 6 horcs i
escaig de marxo efectiva i hagucrcn de traDolmen de la Coita de can Br-ui, Or.ona
vessar descnl~s la riera de Caldes. Isidro
(11. P..-.ra)
Cabedo, Paula Dornfnguez, Vice~ Gandia,
Maree! Cerma, Joscp Sors B. i Joume Torrens. Tomas Mailosa i Ramon Vila fel('n
l'itinerari per Codafalcb, serro de la Codina, Pla de les Forques, Font de les Maiolca, 1
Sobregrau dce d'on pujaren al collet de Sant Sadurn(. -Día 16: Castell de Pera, Els
Emprius i font del Llor, lsidre Cabedo, J a ume Font i la ·~'orja•. - Oía 19: Molr d'en
Sala, Baga do Vall-Liobera,la Closella, collctde SantLiogari,la Sala, SantLlogari, Villarrúbia, La Manyosa, Granera, El Coll, Rubió i Molí d'en Sala. Joscp Sors, Jaume
Torrens i el·lagu•. - Día 29: Coll de Tres Creus, turó de la Pola, I'Aizina Bonica, coma
d'cn Vila, tomant per coll de '!'anca, Cont de la Pola, Tres Creus. Cuillem Diaz, Ramon
Mas, Carme Ehes, Montserrat Crau, Enrie Valles i els ncns Jordi Mas, Caries Diaz,
Daniel i Cristina Valles. Dia 29: Excursió a la Vol! de Marta. Cru\11a pista a la Coma,
can Xas, Sant Pe re de Marta, moiC de Marta, fontde la Tosca, ln Datzira, can Xas , c•ul11a

Premis: Coosistiran en tres trofeus que, segons veredicte, es lliuraran a ls
tres primcrs classificats i obscqui sorpresa pc r o tots cls participants.
Exposició: Tutes les fotogratics presentados cada trimestre scran cxposades
a !'esta~ social i les tres primeres quedaran on propictat del C.E.C. que cuidara
d'arxivar-lcs en un AJbum expressamcnt c.Tcut por uqucNt fi.

NOTA: Qualscvol dubte us seril oclorit pels sog(lents seoyors: )fiquel Badia,
tclHon 714 65 27; Guillcm Díaz, tclcfon 714 82 95, i Jaumo Font, tclefon 714 56 76.
Voealics dcls Grups Infantil i de

Foto~rrafia

NOTICIARI DEL CENTRE
LES SAMARRETES DEL CENTRE
S'acosto ol bon temps. S'acosta l'horn de lluir los somarretes delnostre Centre.
!Wcordom que n'hi ha de totcs les talles i de diversos colors. Hi ha •polos•, sornar·
retes de moda amb caputxa, samarretes amb cbmic a darrera, cintes ... Podeu venir
a buscar· les al Centre tots els diveodres de 10 o 11 deis vespre. 1, pera més comoditat
vostra, també en vendrem a l'arribadn do lo Caminada Popular el proper día 5 a
la placa Major.
No u& quedeu sense la samarreta del Centre Excursionista de Castellar!

•

pista a La Coma. Josep Sors B, Jaume Torrens i el · lago•. - Dia 30: Castellar, coll de
Lliri, coll de Grua, urbani!.7.ació Cavan Bernat, camí deis Monjos, riera de Les Arenes,
pont de la Riba, urbanització Les Pedritxes, crui11a sota Torrota de I'Obac, Casa Nova
de I'Obac. Jaume Torrens.
ALTRES EXCURSIONS
Dia 9:' Montserrat: El Castcll, cova de !'Arcada, torrent de les Grutes, coll
de Porc, escalades a la roca del Cor de Be i a l'agulleta No Vista, font de I'Eslla·
vissada, Pas de Príncep, torrent del Lloro, font del Xebret i el Castell, per Josep
M. Torras, junt amb M. Llwsa i Joan Nubiola, Jordi Álvarez i Franoosc Palau. Dia 10: Monlseny: Aiguafreda, can Sorra de !'Arca, dolmen dé la costa de can Brui,
El BoiJ<, muralla del Brull o rui·nes iberiques del Montgrós, El Boix, El Bruguer,
afrau de Montanya, riera de Martinet, La Llobeta, carretera Nacional !52 i Aigua·
freda. Teresa M. Datzira, Tomás Mañosa, Mero Parera, Josep Sors, Jaume Torrens,
Hamon Vil a i el ·lago•. - Dia 16: Cap de Creus: Port de la Selva (0 m.), can Puignau
(205 m.), ermita de Sant Baldiri, riera Paltré i cala Tavcllera (0 m.). ~torn pel
mateix caml, que és el GR-11. J úlia Girbau, Teresa M. Datzira, Joan Parera i Mero
Parera. A la tornada, com a complement, aquests dos últ.ims, 10 km. més a peu
degut a una a varia en el cotxe. - Dia 31: Cap de Crcus: Excursió a les cales que
envolten al Cap de Creus des de Port Lligat (Cadaqués), per Anna M. Palleja i Josep
M. Torras.

ESQUÍ
Dies 30-31. -

Esquí de fons al circuit de Beret (Vall d'Aran). Enrie Zorrilla

i amics.

Diverses sortides part.iculars més a esquí de pista, esquí de fons i esquí de
muntanya.

BICICLETA DE

~IUNTANYA

Dia 3: Castellar, coll de Grua, La .Mola, coll d'Estenallcs, coll de Boix, coll
de '!'res Crcus, collct de can Roure, Matadapera i Castellar (46 km) P. Simon. Dia
17: Participació 1er. Raid Torre Marimon, Caldos de Montbui (24 km). P. Simon.
- Dia 23: la. Cursa Unik. Sentmenat, Can Vinyals, can .Montllor, Guanta, can
Sanosa, El Roure i Sentmcnat. P. Simon. - Dia 28: Castellar, Canyelles, El Farell, Caldes, Sentmenat, can Vinyals, can Montllor, can Padró i Castellar. Lluls Lleixa,
Alfons Lorenzo i Jordi Parera. - Dia 31: Castellar, coll Monner, pla de les For·
qucs, Sobrcgrau, Sant Sadumí de Gallifa, caseta deis Plans, coll de la 1w,.;ra,
Cadafalch i Castellar. Pere Simon.
MARXES I Sll\fiLARS
Dia 3: TI Mitja Marató de Mootmeló. Hi va participar. J. M. Torras. - Dia
JO: Marxa de la Transequia (23 km) des de Balsarcny al pare de l'Agulla, de Manresa,

arnb moti u de les festes de la Misteriosa Llum. Anna M. Palleja i Josep M. Torras
van participar-hi, junt amb 2.500 persones més ... Dia 17: 28ena. Pujada al san-

· ----~~~------------~~~~~--~======~~------------------------·

tuari deis Angets, des de la porta de Sant Cristbfol de la catedral de Girona (18
lcm. 11nada i retom), pcr Anna M. Pallejil i Joscp M. Torras. - Dia 23: Xl Gu"""
Popular del barri de Con Palct., a Terrassa, amb motiu de la oeva t'esta Major.
Joscp M. Torras. - Dia 24: 1 Ronda de Reincrs (18 km.) al Vallespir, Catalunya
Nord . Josep M. Torras. - Oía 31: XU Marxa de la Tramuntona (16 km.), a Vila·
bcrtran, Alt Empcrda. Anna M. PellejA i Joscp M. Torras.

CICLE OE PROJECCIONS
Dia 3: ·Cerro Torre i Cordillera Blanca, el formidable obelisc de la Patagi)·
ni&•. Diapcsitives: fou presentat pcr Joan Jover del C.E. Catalunya, que fou qui hi
JllljA. - Dia 17: ..xile, un pafs de contrastas-, diapcsitives i explícacions a carrec
do Quilo Martlnez.

ALTRES ACTIVITATS
Oía 17: Col.laboració en la V Marxa Infantil de l'Anoia, que es desenvolupil
al tcrrne de La Llacunn. Joan M . Lloret, Joan Montserrn~. Maria Olivé, Josep Sors
13. i Jaume Torrcns .

-----------------
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