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PROBLEMÁTICA 

' A MANERA DE PESENTACIO 
D'UN CONTRAST D'OPINIONS 

El consosi i amic n'Alfons Gisbert, ha fet arribar a les nostres nUins una 
bona col·laboraci6 per a publicar en el butl/etf, relativa a la polemica aixe
cada a l'entorn de /'obertura d'una nova pista forestal, concretament a la Se
rra de l'Obac, dins deis Umits del Pare Natural de Sant Uorel!{' de Munt. 

Pensar~t que fem un servei d'informaci6 i per a poder contrastar millar 
el continguJ. ck z·esmentat article, ens permetem transcriure el t.ext del (tj\fani
(est• a que l'autor a/-ludeix. 

El Consel/ de Redacció, al considerar que es tracta d'una qüestió molt 
subjectiua, i, vist la disparUat de criteris exi.<;tent, voldria aprofitar la publi
caci6 de l'escrit de l'Al(ons, redactat amb uns terml!s molt moderats, per a 
intentar establir uns punts de dialeg que ofereixin la possibilitat d'afrontar 
aquesta temdlica mancomunada, si més no, d'un.a manera constructiva. 

EL PARC NATURAL DE SANT LLOREN~ DEL 
MUNT 1 L'OBAC AMENA~AT PEL PROJECTE 

D'UNA CARRETERA FORESTAL 
Molt aviat pot comen~ar la construe

ció d'una obra pública que posa en pe
rill la eonscrvació del Pare Natural de 
Sant Llorenc del Munt i Serra de l'Obac 
i que ha estat denunciada repetidament 
per la Coordinadora de Salvaguarda 
formada per les ent.itats ecologistes i 
excursionistas de la comarca. Es trac
to de la polcmica carretera forestal de 
la Coma d'en Vila a Mate-rodona que 
ha de travessar el pare natural des del 
Vall~s fins al Llobregat. 

Sobre aquest projeetc, rcalitzat pe! 
servei de Pares de la Diputació de Bar
celona, aqueste Coordinadora ha man
t.ingut discrepbncies des de fa més de 
tres anys. En un darrer i.ntent de dia
leg, fins i tot ha adre~t una carta al 
President de la Diputació de Barcelo
na, ates que es traeta d'un projecte que 
no té just.ificació ~nica. 

La Coordinadora per a la Salvaguar
da de Sant Lloren~ del .Munt s'oposa al 
projecte de la carretera forestal de Ma
ta-rodona pels segilents motius: 

l. El projecte d'aquesta carretera (de 

g:rirebé 2 Km.) suposa una greu des
trucció del patrimoni biolOgie del Pare 
Natoral, en eoncret, la tala de més de 
2.000 alzines i la p~rdua del potencial 
faunístic en l'ilrea de ma.xima protec
ci6. 

2. El Servei de Pares de la dipota
ció ha elaborat on cstudi d'impacte 
ambiental (al qua! la Coordinadora ha 
fct al-lcgacions, que no han rebut res
posta!) que únicament intenta justifi
car una obra ja decidida prCviament. 
Aquest document conté importants 
errors metodologics i eonfusions sobre 
el poblament faunistic i no planteja cap 
alterna ti va. 

3. El problema d'ineendis forcstals, 
i més en aqocst moment, és una ame
na~a important que plana sobre el pare, 
per a.ixO estero a favor d'un Pla de !'Te
venció d'lncendis, perO volem que s igui 
realment •prevent.iu>. En aquest sentit 
cal tenir en compte l'augment del risc 
d'ineendi que suposa la creaci6 de 
nous accesos, que permetin la fre· 
qüentació de gent a zones fins ara no 



\'ÍAit.ades en excés. Cal recordar que els 
incendis del ma881s han eadcvingut 
sempre als lloca amb més densit.at de 
pistes forestals. 

4. L'alternativa proposada pcr 
la Coordinadora es basa en la pre· 
venció d'incendis descentrnlitzada, 
polenciant la oomunicació entre els scc· 
tors del Ponl de Vilomara, Sant Vice~ 
de Caslellct i l~llinars. A mOa proposa 
que l'cxtinció d'un incendi en aquestes 
arces de la Serra de I'Obac s'organitzi 
a partir de l'eix del Llobrcgat i amb un 
vehicle lleugcr adscrit al sector. El fel 
que la masia de Mnta·rodonu s1gui pro· 
pictat de la Diputació facilita molt 
aquesta alt.emativa, que, a part de ser 
més efica~ contra els incendia, no fa 
malbé el patrimoni natural del pare. 

5. La Oiputació de Barcelona e'ha 
cntossudit nmb aquesta pista pcrqu~ 
dóna oomunicació a les scves finques, i 
per t.ant només té un rerafons de caire 
organitzatiu, atesa la ¡¡ostió t<lt.almcnt 
centralitzada que es duu a terme al 
pare natural. 1 no es pot wlerar que per 
raons d'organització d'aqucstes finques 
públiques a'hagui de destruir inútilmcnt 
tant patrimoni natural. Estem a favor 
d'una gestió més deseentralitzada i rca· 
litzada des de la zona, que seria molt 
més efica~. 

Coordinadora per a la 
Salvaguarda del Mauls 

do Sant Lloren~ del Munt 
i la Scrra de I'Obac. 

Maig de 1991 

QuE ÉS ESTIMAR LA NATURA? 
Des de fa una mesos ha wrnat a sor¡ir la problematica sobre una •pista fo

restal• al massis de Sant Lloren~ del Munt i Scrra de l'Obac. Centres excursionis· 
tes, ontitats ecolo¡¡íst.es, centres oficials ... tothom en parla. Llilstima, peró, que no 
s'arriba a cap resolució. 

Jo cm pregunw, per qu~'l Un bon anúc i company, em comcntava: •t<lta llui· 
tem pe! mateix, pero no cns posem d'aoord!•. 

Dé, dones, m'agradaria partir d'aquesw base. 
Aleshorcs ern pregunto de nou: •Estimar la natura vol dir que s'eviti la cons· 

tYucció d'aquesta pista? Por qu~?· 

Malarrodona, mula a la Serra de rObac. (Fo\o: Josep Sor&) 

1 



Deis cinc punts que hi ha al manifest fet pcr la Coordinadora per a la Salva· 
guarda del Massfs del Mun~ i la Serra de l'Obac, d'enuada n'hi ha tres, que no 
em convencen gens ni mica i dos que em cridcn Patcnci6 pcr la seva minvada ro~ 
quant a argumcnts. En rcllcgir de nou el <man.ifest.-, em pregunto: cCom és que 
davant aquesta situaci6, ulll arguments que hauricn de ser del tot contundente 
són tan flaes i fins i tot dccovedors?• Després de pensar-hi uns quants dies, arribo 
a In conclusió que realmcnt no hi ha més arguments que impcdeixin la const.ruc
ció de l'esmeatada pista. Ahú, la conclusi6 que on trciom és que senzillament es 
vol evitar In seva construcció perqu~ possiblement malmotrll una de les wnes més 
boniques del Massfs. Bé, dones, aquest si que és un bon orgument, encara que 
només sigui moral . Tot i oixb el respecto i comparteixo. 

1Ii ha perb, uns interrogant.s que fa molt temps em faig. Per que davant d'una 
si~uoció com aquesta no es posen els avantatgcs i cls ineonvenients sobre una 
balan~ i s'obra en conscqQbncia? 

Cal dir, que pcrsonalmcnt estic a favor de la construcció d'questa pista, tol i 
que fins ra unes hores tenia algunos reticbncies. Ara, jo no en tinc cap. Us cxpli· 
caré el porque. 

Fa uns anys, vaig estar a la Vall d'Ordesa. Coincidireu amb mi que és un 
paratge mcravcllós. Dones bé, les lllLimes notícics diuon que han cremat més de 
2.000 hectárees de bosc on aquello zona. Reahnent és corprcnedor que no s'hagi 
pogut fcr res par aturar lo voracitat de les llames. És, perb, una realitat: el foc 
s'ho ha emportat. 

Els més eloqUents, diran que amb els avions i helicOpters s'hauria pogut apa
gar. Altres comentaran que els bombcrs no es varen esfor~ar del tot. De Lotes 
maneres la meva opinió és que s'ha fet tot el s'ha pogul, i fins i tot una mica més. 
Del que estic convcn~t és que si hi haguéssin hagut camina, el roe DO hauria agafat, 
ni de boD tros, aquestes dimensions. Pero bé, ara ja DO hi som a temps. 

Des de fa molts mesos, s'han gastat un mont d'esfo~s per tal d'evitar que 
es construeixi aquesta «pista•. S'hnn malgastat tamb6 dincrs i un munt de tempo. 
1 que s'ha conseguit? Només enfrontar una s~rie de gen~ (almenys verbalmenl), 
que en el fans lluitcn pcl mnteix. 

Si us plau, amb aquest tarunnn no aconseguirem muí res. El Pare Natural té 
uns órgans de govem i de consulta, en els quals hi són reprcscntades toles les 
opciODS. Si aquests órgans docideixen que és •correcto. lo construcció de l'esmcntado 
pista, perqu~ una minoría ho ha d'invalidar tot? O és que potser hem de tornar 
en aquells temps en que uns quaots decidien el quo era bo o dolent per a tota la 
comunitat, essent aquests, gens o poc representaüus de la mateixa? 

Com sempre, eomencem la casa pcr la teulada. El que ens hem de plantejar 
molt seriosament és impartir una educació ambiental, com!Cta, a tota la comuni
tat que fa algun ós del Pare. Els hem d'ensenyar a anar pel hose amb EDUCA
CIÓ. Només es tracta d'aixó, scnzilloment d'EDUCAR. 

En privar l'accés de •oorl tipus de persones• a alguna indrets del nostre Pafs 
no aconscguirem res. Senzillament, !'única cosa que fem és retardar una miqueta 
lu scvn segura degradació. No podem lluitar a favor de lo natura posat-la en 
una ¡llvia perque ningü la malmetí. L'hem d'cnscnyar orgullosos i hcm 
d'alli!;Qnar a tothom perque la respeeti i al motel:.: temps en gaudexi de 
lea aeve& virtuts. Hem de dcixar una mica de cantó lo nosua gelosia i fer una 
miqueta d'educadors. Aquesta aabiduria que ens ha donat la natura l'hem de tran&
metre als nostres convilatana. 

Només així, potscr !'estimaran i tindran cura d'clla. 

Alfons Gisbert 
Castellar del Vall~s. 16-7-91 



ESQUÍ A L'ANETO EL JUNY 
Com vilrem comentar 

en el butlletf del mes de 
juny, hi havia previst 
rer Y Aneto tot fent esqui 
de muntanya, sempre i 
quon la neu ho perme· 
tés. Aqucst era un pro· 
bloma que donada la 
data quo hi Yolíem anar, 
Sont Joan, ens hi ha· 
vlem d'cnfrontar. 

Rcalment aquest va 
ser el punt més dur, ja 
que quan vil.rcm arribar 

As<:ensió al pie d'Aru>to amb esquís <Foco: Pe~ EoLap4) 

ol Pla de I'Estany la nou no arribava 
ni tan sol• a !'altura del rcfugi de la 
Rcnclusa, quan feia tan sois tres o qua
tre selmanes que el company Llinuros 
hi havia c•tat i ens comentavo que va 
baixar fins el Pla do l'Estony esquianl. 
Pero, bé, !'aventura és !'aventuro í, sen· 
se desanimar-nos, ens cal~~rem les bo· 
tes do muntanya i amunt.!, tot arrosse· 
gant una motxilla molt pesada degut a 
que hi portAvem els esqufs i el piolet 
perijots a fora, i a dintrc les botes d'es
quf, el sac de dormir, grampona i tibe
ri. Dcsprés d'una hora do caminar vá· 
rem arribar al refugi tot fent uns bons 
bufocs . 

L'cndemll, ens llevarem u dos quar
ts de cinc, i al cap de poc comencava 
la processó d'cxcursionisles cap o Els 
Portillons. Aquest tros W bastant des
niveU, pero nosaltres encara el not.Avem 
més dcgut a qu~ no est.Avem acostuma· 
ts a dur tan pes a l'esqucna. Hns vé.rem 
quedar una mica sorpresas pcrqu~. pel 
que hav(em \"ÍSt el día abona, no crciem 
poder calcar-nos els esquía lins passals 
Hls Portillons, un oop entrals o lo ~ 
lera, pero la realitat ens vo afavorir i 
vom poder fer-ho a meitat de caml en· 
tre el refugi i Els Portillons, cosa que 
ens va alleugerir l'esquena. 

Arribant al Portilló inferior, vé.rem 
fer uno booa ganyipsda, i ens oomcn¡:A· 
rem a adonar que fesquí de muntanya 
era moll més dur del qu~ pensAvem, ja 
que algun com jo va arribar al!A bost.ont 
tocat. Pero érem al mig i havlcm de oon-

tinuar cnfilant-nos cap a la cresta del 
Poriilló superior, on ens animllrem al 
vcurc el c:im a l'altre cantó de gelcra. 

'l'ot xino-xano vbrem t rnvcssar-la 
amb molia tronquil·litat i arribArem al 
con de Corones. AllA sabfem que ons 
quedava fer l'últim iros, pero també el 
més dur: In pala que va del eoll de Co· 
rones fins el pss de Mahoma. Ens ha· 
vien oorncnt.ot que aquesta pala no In 
pujariem amb oJo csquís als peu.s degut 
al fort dcsnivcll, pero vArem provar·ho 
i realment hem de dir tots que va ser 
molt dur, porb u pus de tortuga i fins i 
tot alb'lln tres patint, el vArem superar. 
Plantarem ela esqufs prop del pas de 
Mahoma i vam passar la cresta que ens 
va portar ol cim de 3.404 m. 

Despr6s de fer les fotos de rigor, ens 
vam tornar a cnl¡:or cls csquís i aques
ta vcgada el que gaudírem plenament 
amb la baixada d'aquest tres mil. Tot i 
que la neu era primavera, pcguérem 
tra¡:or·nos-ho molt bé degut a que ala 
tres o quatre contfmctrcs de fonda era 
molt compacte i ens va permetre fer un 
descons molt bo. 

Va ser meravellós quan mirñvom 
enrera i v~iem les cinc rúbriqucs que 
deixavem ol boll mig de la gelera per 
la qua! v~rem anar a parar a la vall de 
Barrancs, que ens va dur al p!a d'Ai· 
gualluta, lloc on oomeo¡:ova a finalitzar 
el oostre somni que t'havia fet realitat. 

Pere Estapé 



DUES CANALS DEL CADÍ 
A dos quarts de sis del matf i amb un día cspl!mdid, sortíem de Castellar. A 

les vuit arribavem a Estana, petit poblet perdut als contraforts del Cadí. Un cop 
canviats, empreníem la marxa cap a Prats del Cadí on ens esperaven els companys 
que hi havien acampat el dia abans. 

En arribar i dcsprés d'una breu xerrada, vnrem esmonar tot gaudint d'un 
paisatge abrupte pels seus penya-segats i suau pcls verds prats on la tranquil-litat 
solament es veu treocada pels esqucllots del bcstiar que hi pastura. 

Davant nostre, majestuosa, s'obria la Canal del Cristall talment com si una 
for¡:a desconeguda hagués esqueixat la muntanya de dalt a baix. 

Al cap d'una cstona, empreníem la seva ascensió. Després de travessar els 
prats, remuntar una petita tartera i fer una breu griropada, ens endinsavem cap 
al bell mig de la canal. A poc a poc i amb molla cura, pcr la caiguda de pedres, 
anavem guanyant altura. Un tro~ amunt i a la psrt més obaga, una dificultat se'ns 
posava al davant; una llenen de neu ens barrava el pos. Amb serenitat perb, la 
varem superar. Ja quasi al final de la canal, la font del Cristal! ens espcrava per 
reomplir les nostres cantimplores, perb la decepció va ésser gran al comprovar que 
es trobava totalment seca tot i les graos nevados d'aquest darrer hivem. Dalt del 
cim, el p.Usatge era d'una gran bellesa. Els prats curulls de flors de tots colors 
s'l\ieien forroant fortcs pendents; al fons petits poblets dios les valls encerclats per 
les muntonyes donavcn una nota de color. 

Amb una bona bona ganyipada i recuperarles les forces, varem decidir conti
nuar caml cap al cim Baridana i baixar per la seva canal. Abcf l'excursió seria 
encara més completa. 

'l'ot carenejant la muntanya i amb animada conversa, vñrem assolir el cim. 
Després d'unes quantes fotos cmpreníem la tornada. 

Pcl fort pendent de la tartera, cada un de nosaltres anava deixant, tot sal
tant, un llarg este! de pols al darrcra. Un parell d'isards que varen atrevir-se a 
trcure el nas, al veure el qu~ els venia a sobre desapareixien al moment. A baix, 
un cop reagrupats tots, varem seguir camf llaquejant soto els majestuosos espa· 
dats que s'al~aven al oostat nostre. La font de l'Orri Vell va ésser motiu de para
da pcr eixugar la set i refrescar-nos de valent. 

Ja quasi arribant, una petita errada de nivell, ens obligava a travessar un 
bon tros de hose tupit. Malgrat aquest petit ensurt, tols vnrem respirar quan a 

!'arribar al collct divisa · 
rem al fons els Prats del 
Cadí. 

D'arribada, !'alegria 
sc'ns enoomenava a tots. 
Els dos companys que 
s'havien quedat en els 
prats, compartien amb 
nosaltres la satisfacció 
que sentíem del deure 
acomplert. 

Per unes bares viscu
des amb molta intensi
tat, aquelles entranya· 
bies muntanyes, havien 
estot part de les nostres 
vides. 

Des de la oerra del Cadí (Foto: Joan Avellaneda) Joan Faba 7-7·91 



EL PALLARS EN EL RECORD 

Sembla ésser que, malauradament, 
les persones tenim el costum. - bcn 
arrelat per cert-, d'expressar-nos amb 
prou vehemencia a lbora d'cmetre opi~ 
nions crfti ques o de censura, mentre 
menyst-enirn u oblidem deixar entre· 
vcurc o manifestar satisfacció o recol· 
zament, per unes actituds, sovint ben 
lloables i quasi anonimes, protagonitza· 
des per altrcs agrupamcnts o individua
litats. 

Avui. amb aquestes línics. vull 
intentar descriure; sense triomfalismes 
ni afalacs, la labor, abnegada, sense 
ressO cnra. a la galeria, d'una entitat, 
geograficament llunyana, cmperb molt 
propera en quant a comparitr unes ma· 
tcixcs inquictuds. Em referei.xo, a I'As
sociació pe! Patrimoni de la vall l'er· 
rera. 

És probable que d'altres, amb més 
preparació i concixcmcnts, en pugujn 
parlar amb més justesa. Malgrat aixo, 
de bon principi cal agrair·li, - perque 
n'he estat testimoni-, el trebaU deseo· 
volupat per aquest coJ.Jectiu, sobretot, 
en els darrers anys. 

Podría mostrar proves fotografi· 
qucs, datad es de 1985 a 1987, en que 
no és pas dificil veure l'aspecte deplo· 
rabie que oferien, per exemple, Sant 
Feliu de la Fo~a d' Areu, Sant Quir d'A· 
lins, Sant Ll!ser de Virós i altres edifi· 
cis. alcshorcs oondemnats al runam i la 
desaparició i que, actualment, per sorl, 
fa goig de visitar-los. 

També Sant Miquel de Besan, San
ta Maria de la Torre, Sant Franccsc 
d'Araós i un llarg etxetera, han estat 
objecte d'estudi i arranjament. Megim· 
lú, fins i tot, la senyalització de pistes 
de muntanya amb els pals indicadors 
del C. E. Pirenaic; exposicions i varia· 

des activitats culturals, i, ara mateix, 
la confecció de les filxes de l'empla~a· 
ment i cstat actual de les antigues far· 
gues lúdrauliques del Pallars, per a te· 
nir !'aval d'un ampli i falaguer ventall 
de rcalitzacions ja aconseguides. És a 
dir, unn feina seriosa feta a cons-ciencia. 

Cal molt de coratge i una immen· 
sa i incansable convicció per a tirar 
endavant, amb ben migrats mitjans, 
una empresa d'a.questa envergadura. 
amb la finalitat de rc'<:upcrar, divulgar 
o consolidar. uns monuments, - més o 
menys valuosos- , malmesos pe! pas 
del temps i !'habitual incúria d'alguns 
organismes oficials. 

Potser molts, que no veuen més o 
enllñ del nas, no s'adonaran de la im
portAncia i transcend~ncia, anys a ve
nir, de la tasca que, amb l'impuls deis 
scus capdavanters, realitza l'A.ssociació. 

De la ma del llibret .Alt Pallars., 
de l'amic Joan Camp i Permanycr, -un 
d'aquests admirables capdavanters-, 
he procura! apendre a ooneixer i esti· 
mar uns indrets, abruptas i amagats, que 
hom sent •encara• bategar sota deis 
pcus, quan, sense pressa, trepitja els 
vclls camins oblidats del pallars Sobi· 
ra. 

Per acabar, repetir la meva felici· 
lació i agrarment als inconeguts coro· 
panys de la vall Ferrera pe! seu exem
ple de servei i dedicació al país. Que 
per molt de temps puguin continuar la 
labor que han endegat i que, amb l'aju· 
da de tots i una ferma perseveran~a, 
assoleixin, si és possible, millors i més 
altes lites. 

Jaume Ton-ens Calvó 

Castellar. 1991. 



PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 

Setembre 

1, diumenge 
1, diumenge 
3, dimarts 
5,dijous 
8, diumenge 
13, divendres 
14 i 15 
20, divendres 
22, díumenge 

Pie del Bom. Alta Ribagor¡:a 
Sortida preparació Marxa lnfantil 
Reunió Magatalls-Montscrrat 
Veredicto concurs fotogrAfíe 
Inauguració exposíció fotografíes 
!~unió de junto í comíssíons 
Travessada Matagalls·Montsorrat 
Reunió preparatoria trimestre 
Trnvessia deis Frares Encantats 

TENIM NOTÍCIA DE ... 

Mé8 inrormaeió 
a l'apartat de: 

Crup de Muntanya 
Noticiari del Centre 
Notician del Centre 
Crup fotogrilfic 
Grup fotografíe 
Notician del Centre 
Notician del Centre 
Crup infantil 
Crup de Muntanya 

Caminades Populars: Día 2- Sant Hipblit de Voltrega, 12 Km. Día 11· Pla 
del Remcí (Vic), 20 Km. Día 15- Roda de Ter, 20 Km. Día 16· Rocapreverina (To
rrelló), 12 Km. Día 22· Prat de Llucanes, 20 Km. Día 29· Santa Eugenia, 20 Km. 
Calldetenes, 20 Km. i Guardiola de Bergueda. 

Cicliame de muntnnyn: Día 1· la. Trobada M. B. a Sant Lloren~ Savall, 
Tel. 714 10 63. Día 7· Copa Runner. La Molina,. Tel .2000 2611; 414 4122; (972} 
88 20 42. Dies 14 i 15· IV Campeonato do España. L'Ametlla del Valles, Tel. 
843 02 70 í 843 03 61. Dia 8- J Raid Alta Ribagorca, Tel. (93) 218 72 43. 

IV Copa -Pirineos» de Parapent: Dies 27, 28 i 29 a Castejon de Sos. Osea. 
Montserrat-Reus 100 Km. per camins de muntanya: Dies 28 i 29. Límit 24 

hores. Sortida: Muntanya de Montserrat (Coves del Salnitre} a les 12 del migdia. 

ACTIVITATS DELS GRUPS 

GRUP INFANTU.. 
Dia 20. - A les 10 del vespre, a l'estatge social, reunió de pares per pro· 

grarnar i preparar les excursions i activitats del proxim trimestre, primer del 
curs. És importan! que hi assistiu. 

GRUP DE MUNTANYA 
Día l. - Pie del Bom, 3.006 m. Alta Ribagorca. Excursió programada ini· 

cialment per l'últim cap de setmana d'agost i anunciada a l'anterior butlletí. Sor· 
tida el divendres a la tarda. Acampada al Pla de !'Hospital. Dissabte excursió al 
pie del Boro. Diuroenge, matinal a detenninar i retoro. 

Vocal: Pere Cardona, telHon 714 80 47. 

MONTSERRAT COM A PRETEXT 
Amb aquest expllcit tftol, mit;jan~ant el seu Grup de Muntanya, el Centre inicia 

el setembre un conjunt de sortides matinals que, una vegada al mes, pretén aju· 
dar a descobrir i donar a ooneixer els magnlfics indrets que la serralada montse
rratina ofereix. 

Seran unes excursions senzilles, sense grans desnivells ni dificultats i plante
jades per a intentar aprofundir en el ooneixeroent del massls. 



Tot i ai:xo, és convenient t.cnir en compte, que per a disfrutar-ne, a la mun
tanya cal anar-hi entrenat i amb un mlnim de preparació. Montscrrat, amb els 
sobtats desnivells dels seus camins i agosarades canals, ens demanara, potser aeí 
més que en cap altra muntanya, esfo~. , 

Intencionadament he deixat de banda trajectes més classics i coneguts. Es 
cvidcnt que val més coneixer noves rutes i horitzons que rcinL'i.dir en unes ma
teixes fites i camins. 

Amb el dcsig de que els itineraris que s'han sel·leccionat puguin ésser ótils, 
si més no, oom a motiu o excusa pcr a estirar les carnes, en plena natura, algun 
diumcnge al mati. 

La cova de !'Arcada, els Pollegons, els Frares Encantats, el pas deis Flautats, 
els Ecos, els Pallers, el eamí del Pont i un llarg etc~tera ens esperen. 

Pe! Grup de Muntanya del C.E.C. 
Jaume Torrens i Calvó 

Dia 22. Travessia dels Frares Encantats. Pedró del Miracle (680). Drecera 
del Miracle o deis Aurons. Collet (985). Col! de Port (978). Col! deis Frarcs Encan
tats (1.110). Coll Uoro-Monja-Bisbe (1.084). Pi de les tres branques o de la Trini
tat. Col! d' Agulles o Porten Estrot (1.000). Pedró del 1\>liraele. 

Nota: Aquest trajecte, en bona psrt, es desenvolupa per alguns indrets bas
tant abruptes. Advertim que caldrll superar una dreta canal de pedra (equipada 
amb travessers de ferro, corda i cadena), i un pas damunt de roca que requereix 
una certa habilitat. Malgrat aixo, aquestes dificultats són molt relatives, car es 

. tracta d'un itinerari, no d'escalada. 
Tot i que anircm prcvinguts amb un cordino, ho poscm en concixcmcnt dcls 

possibles interessats en prendre part a l'excursió, per tal de que ho tingnin en 
compte. 

Desplacament en cotxes particulars. Places limitades. Rores efectives de caml: 
4, aproximadamcnt. 

Vocal: Jaume Torrens. Tel. 714 55 42 

GRUP FOTOGRÁFIC 

VI CONCURS ANUAL DE FO'I'OGRAFIA 
EN COLOR. Puntuació del Il Trimestre corres
ponen! al tema «Aigua•, atorg-dda pe! jumt de 
CÁMERA CLUB SABADELL el dia 4 de julio!. 

Grup A: 1er., Joan Muntada, 33 punts; 
2on., Josep Pou, 32; 8er., Jordi Garrós i Sam
pere, 29; 4art., Joscp M. Fcrrer, 29; 5b., Joan 
Mumbardó, 26; llé. Josep Sors i Olivé, 26; 7é., 
Jaume Muntada, 25. se., Baldomer Parera, 25; 
9e., Mane! Varela, 24; lOé., Bely Comas., 24; 
llé., Leandre Muntada, 24; J.2e., Josep Sales, 
24; 13é., Ricard Prieto, 22; 140., Josep Sors, 16, 
i 15é., Josep Sala, 10 punts. 

Grup B: 1er., Jordi Garros i Lleix~, 33 
punts; 2on., Josep-Miquel Badia, 31; Ser., Joan 
Parera, 26; 4art., Jordi Parera, 26; 51!., Ramon 
Capdevila, 25; llé., Sandra Varela, 23; 7é., Do
lors Perich, 23; 81!., Guillem Diaz, 21; 91!., 
Meritxell Rossell, 20; 1~ .• Teresa M. Datzira, 
19 i llé., Cristina Comas, 19 punts. 

Foto roéo puntuada n triroeotre 
(Fow: Josep Pou) 



Per raoDB d'espai no publiquem la clas
sificació general per punts. Els interessats 
en saber-la, podeu dcmanor-la direct.ament 
al Sr. Guillom Diaz. 

TROFEU JOAN RIERA - lll TRTh!E& 
TRE CONCURS ANYAL. Ut rcoordem les 
següenls dades: A) Tema Lliure. B) 31 
d'agosl últim dia de lliuramcnt de fotos per 
concursar. C) El veredicto ós el dia 5 a les 
9 del vcsprc, a CAMERA CLUB, i és pú
blic. DJ El trofeu J. RIERA té premis pro
pis, perb la puntuació servcix per l'anyal. 
E) El Uiurament de premia d'aquest concurs 
i els del 11 ~rimestre es faril en l'acte 
d'inauguració de l'exposició de les obres 
d'ambdós trimestres el dio 8 de setembrc a 
les 12 horos. 

PROPERA REUNIÓ-'l'ERTÚLIA. Es 
fara el proper octubre, jo en dooarem In 
data exacta. Us ho recordem per tal que 
aoeu preparant material (foto¡rafies) fctes 
amb flash per poder-les comentar amb els 
Srs. Estove i Serra tal com s'aoorda el mes 
d'abril. 

t>rimer premi conCUJ'I 
fotorrAfic Grup lnlanUI 

(Foto: Marta Dadla) 

CONCURSOS FOTOGRÁFICS. III Concurs fotogrilf1c ·Muntanya 91•, del Club 
Pirinenc Andorra Data lfmít de presentació d'obres: finals del mes d'octubre. 

Coocurs veterana (majort de 50 anys), de CAMERA CLUB. Termini admissió: 
8-10·91 

IV Concurs Festes a Granollcrs. Termini admissió: 25·9-91. 
Vcniu nl Centre a consultar les diversos BASES. 

NOTICIARI DEL CENTRE 

NOTA INFORMATIVA DE LA VOCALIA D'EXPOSICIONS 

Degu~ al mal esta~ de part de la teulada-eolera del nostre cstatge social, les 
plugcs d'aquesta passada primavera donaren lloe a importanta liltracions d'aigua 
que ocasionaren desperfecte11 en el sastre del local que té, després del dcsprenl
ment, ocotTegut, un aspecto bastant Uastimós i que fa que la Junta cregui que no 
és aconsellable fer-hi, almenys enguaoy, cap exposició extra-social. D'altra banda 
no sembla oportú ni lbgic fcr despeses al sostre fins que l'J\junlament no arregll 
bé la teulada. 

Aixf, dones, malgrat que la tradicional expoeició que el Centre obre amb mo
tiu de la Festa Major dissortadament no la podrem fer, és el nostre desig de ser 
presents, ni que sigui modestameot, en els aetes culturals. Per tant, farem 
l'exposició de fotografia de lct obres que es presentiD al eoncurt TROFEU JOAN 
RIERA, que es podran veure en el salonet pctit. 

De lota esporem comprensió i a l'ensems us fem participis del nostre anhel de 
que per Nada! el problema s'hagi solucionat. 



Preu inscripcions: 500 pessctes per oqwp, és a dir, 250 pessctes per porsona. 
Aquest import inclou les despeases de desplacament deis pnrticipants fins el punt 
de sortida de la preva i una asscguran~ d'accidents que els cobreix durant tot el 
scu desemvolupamcnt. Socis del Centre: gnudiran d'un 50 % de descomptc. 

Reunió de Controls: 4 d'octubrc, a les 22 hores, local del Centre. 

JI(QTA ACLARATÚRlA 

El peu do portada que el butlletí núm. 289 del mes de ma.ig passat, que ana· 
va inserit al capdavall de la p~¡. 5 que fein refer~ncin a les 4 fotografies relatives 
a la Cam. Popular, on deia de dreta a esquerra havia de dir d'esqucrra a dreta. I 
al núm. 291, al peu de foto que diu -En la travessa Sant Uoren~.Castella,.,., ha de 
dir •En la travessa Sant Lloren~·Monlserrat>. El lector beo segur que se n'adonarn 
pcrfectamcnt; no obstant ens ha scmblat oportú aclorir-ho i de passada domanar 
disculpes de !'error. 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATSDELPASSATMESDEJUNY 

GRUP INFANTIL 
Día 2. Arros a Castellar VeU, en foren vocals J . Pinosa i M. T. Pardo. 
Dia 26. Excursió o la Serra de PObac a l'Aizinn Bonica. Hi assistiren: Btanca 

i Núrin Biosca, Anna Font, Jordi Mas, Jordi Mas, Eduard Subirana, Roscr Vilar, 
Oriol Sabater, Meritxell Badia, Oriol Papell i Gcrard Tutain amb els vocals N. Ba
rrachina i J. M. Badia. 

Día 22. Sopar al local social. En forcn els vocals M. C. Costa i J. M. Biosca. 
Dia 30. Excursió a les platges de Calella de Palafwogell i Palamóe. Amb 

els vocals Rosa Porqueros i Jaumc t'oot. Hi prenguercn part a l'oxcursi6 Soro Can
dia, Montserrat Rusines, Anna Font, Meritxell i Marta Badia, Oriol Papell, Roger 
Ruiz, Elisabet Jimencz, Jordi Jimbn~ Mfriam Calsina, Ester i Roser Vilar i Alba 
Pinosa. 

ENTORNS DE CASTELLAR 
Día 9. Les Arenes, canal de Santa Agnb, La Mola, cova del 1\fanel i retoro, 

pcl mateix itinerari, fins a Sant Lloren~ Savall. Josep 1 Quim Clapers, Jordi Pare
ra i Xavi Ponce. 

Dia 24 .Travessada Sant Lloren\' Savall- Cadafalch i Castellar. Josep Sor& B. 
Día 30. Del pla del Girbau a La Mola, riera seca del Dalmau, font de Sant 

Jordi, les Joies i Castellar, per Josep Sor&. 

PIRJNEU 1 ALTRES EXCURSIONS 
Día 2. Excun¡i6 pe! Ripollh: Vaii-Ter 2000, Roca de la Portella de Morens. 

Portella de Ma ntet. Pie de la Dona, 2. 702. Pie de I'Esquena d'Aae, 2.640. Coll del 
Gegnnt. Embassament. Vall-Tcr 2000. Pere Cardona, Manuel Batlle, Caries Calsi
na, Jaume Calsina, Joan Casajuana i Jaume Torren&. 

Día 10. ~ada al cim del Matagalls dca de coll Fomic, per SebastiA Soley i 
Mathew Johnston. 



Dia 15. Excursió matinal al 1\latagalls pcr Viladrau, I'Erola i Sant Segimon, 
pcr Jooop Pana, lsidre Cabedo i Jaume Sors. 

Dia 16. Proopccci6 per fexcun;i6 infantil a la Costa Brava: Des de P alamóo 
a Calella de Palafurgell scguint pcl cam1 de ronda i passant pcr la cala Fosca, 
poblat ibl!rie, cala Salguer, plat,ja del Castell i eala Estrcta. Jaume Font, Josep M. 
Biosca, Concepóó Costa, Núria Biosca, Blanca Biosca, Mero Parera i Teresa M. 
Datzira. 

Dia 15. Montserrat: El Bruc, ccll deis Pallers, la Portella, scrrat del Sol Po
nent, ascenci6 a l'agulla de Sobre el Sabro (la Peluda) i rctorn. Josep M. To
rras, amb M. Llwsa i Joan Nubiola, Esteve Tomll.s, Pere Jorba, Francesc Palau i 
Quim SolA. 

Día 16. Pujada al cim del Pedrafita o pie de la 1'ruita, pels estanys de la 
Pera. SobastiA Soley i Mbnlca Perez. 

Dia 22. Asccnci6 al Can igó des de Corlelels. Joan Mumbardó, Pilar Purgi
mon, Jordi Paul i 15 més. 

Dia 22 Ascenci6 al polleg6 superior del Pedratorcn. Ascens pel Verdet i des
cena per la tartera. Joan FaM, Maria Alfara, Joaquim Castany, Jaume Sors i 
Frcderic SolA. 

Dies 22 i 23. Acampada al pla deis Estanyols i nscenció al Canigó, 2.784 m. 
Assist~ncia a la cerimbnia de !'arribada de la numo. pcr oncendre el Foc de Sant 
Joaa al cim del Canigó. Pere Cardona, Carme VinaiJ<a, Júlia Girbau, Marta Ma
tes, J oan Ribalta, Jifero P-.u-era i Teresa M. Dalzira. 

Dics 29 i SO. Excursi6 per fAit Urgell: Ars (1.362), coll del Ras (1.907), ermi
ta de Santa Magdalena (1.530), bordes de ConOenl (1.840), coll de Conflenl i pie 
de Salbria (2.789), per Oriol, Montse i Joan Sabatcr, Adclina Dalmau, X&vier, 
Tonl Gonzblcz, M. Rosa Puja!, Jordi, Núria i Federic Vallejo, Montse Puja! i Pero 
Sola. 

Diea 29 i 30. Excursió al Ripollcs: Carretera Vali-Tcr, 2.100. Refugi Ull de 
Ter, 2.220. Ruines refugi vell. Esquena d'Ase. Pie de Bastimenta, 2.874. Callada 
de les ~-omcs de Mal Infern. Pie de Frescr, 2.723. Pie do l'lnfem, 2.860. Coll de 
Tirapits. Pie Superior de la Vaca. Coll de Qucrcn9ll. Pie do Nou Crcus, 2.799. Núria, 
1.967. Dnvallada a Queralps seguint el tracal del camí anlic o deis romeus· (con
vertit eo OR). Isidre Cabedo, Josep M. Gandiu, Ricurd Gbmcz, Jaumc Calsina, 
Caries Calslnn i Jaume Torrcns. 

ESQUÍ 
Día 17. Clocnda temporada d'esquf: Pla de la Basurta, la Renclusa, Portill6 

Superior, coll de Corones, creu de l'Aneto i deseen& amb esqufs, per la gelera de 
Barranca, flns poc més amunt del Pla d'Aiguallut.s, a cArtee de Josep M. Torras, 
junt amb Jordi Salas. 

Dics 22 i 23. Pia d'Estanys, refugi de la Renclusa (pemoctació), Une de Poder
na. Els Portillons, coll de Corones, cim de l'Aneto (3.4()4 m.) i descens pcr la gelera 
de Barranca fins pla d'Aigualluts. Pero Estapé, Jordi Parcra, Xavi Tordcra. Caries 
Tordera i un amic. 

CICLISME DE MUNTANYA 
Dia 2. Castellar, parany del Botar, Sant Llorenc, Ln Roca, collet de Llor, con · 

d'Eres, Morral del Drac, La Mola, la Codolcdu, El Girbau i -Castellar. J. More i P. 
Simon. 

Dia 9. Castellar, canú de can Sallent, Matadepero, collet de Can Roure, cosa 
de l'Obac, pont de la Riba, can Pobla, coll de Grua, Turoll, can Borrell i Castellar. 
48 Km. J. Moro i P. Simon. 



Dio. 23. Castellar, Matadcpera 1'0-
bac, can Vedranes; Vacarisses, Monis
trol, cremallera, momcatir de Montse
rrat i retoro a Castellor pel mateix 
itinerari. 81 Km. Perc Simon. 

Dia 30. Castellar, Cadafalch, Sant 
Lloren~ Savall, Vilatersana, Granera, El 
Coll, Monietrol de Calders i rctorn a 
Castellar poi mate.ix itinerari. 63 Km. P. 
Simon. 

MARXES 1 SIMILARS 

Oia 2. X Marxa 1 Aplec Excursio
niata de Veterana de Catalwtya, a 
Sant Hilari Sacalm. 17 Km. Ramon 
Vila, TomAs Mafioso., Daniel Renom, 
Ma.rcel Gernu\, Toni Con7.illez, M. Rosa 
Pujal, Joan &bater, Adclina Dalmau i 
Oriol Sabater. 

Día 2. VID Caminada Popular de Temple de Sant Miquel Seopcn:es 
Santpedor (18 Km.). A. M. PallcjA i J. (Foto: JOJltl Sobot.er) 
M. Torras. 

Dia 9. D Caminada de Sant MarU de Centelles (20 Km.): L'Abella, Vall
deneu, cingles de Bcrtf, Sant Miquel Seoperxes, coll de can Taló, el Fabregnr, cas
tell de Sant Martf, can Roquetes, masia i drecera deis Tres Quarts, Roca Roja i 
l'Abella,per Joan Muntada, Daniel Renom, Marco! Cem>ll. Isidra Cabedo, Viccn9 
Gandia, Josep M. Candia, Serrano, Josep M. Torras i Anna M. PallejA. 

Oia 16. Caminada Popular de Baga a la Vall do Bastareny. 13 Km. Rrunon 
Vilo, TomAs Mafiosa, Josep Sors B. i Jaume Torrcns i algun altre soci. l'itinerari 
fou: L'Adou (font de Bastareny), collet de la Molina, Morcorola, salt de Morearola, 
la Muga, Sant Romil d'Oreis, Monnell, I'Adou. 

Día 22. D Ediei6 dels 100 Km. a L'Alt Maresme (entre Calella, Pineda de 
1\!o.r, Santa Sussanna i Malgrat). Van partlcipar-hi Anna M. Po.llcja i Joscp At 
1'orras. 

Dia 23. [1 Caminada Popular de Saldes. 16 o 17 Km. Dcsnivell: 700 m. 
ltinerari: &!des, ean Baldari, !..a Costa, Santuari de Cresolet, El Collell, mirador, 

cal Mmoves, Saldes. Isi
dro Cabedo, Paula Do
mfngucz, Joscp M. 
Gandia, Viccn~ Gaodia, 
Maree! Germll, Tomas 
lotalloso., Daniel Rcoom, 
Antoni Serrano, Jaume 
Torrens, Ramon Vila, 
Jawne i Caries Calsina 

RÁFTING 

Dia 16. Doscens 
pel Noguera Palla
rel8, des de Llavorsl a 
Sort. Josep Llioarcs i 

Pie de la Dona, 2.702111- (Foto: Pe..e Cardona) ami ca. 



GRUP FOTOGRÁFIC 

Dia 13. •Parlem de video?· Explicacions a cilrrcc de Joan Vila i Hosta, dins 
les trobades bimensuals d'afcecionats a la fotografia. 

ALTRES ACTIVITATS 

Dies 29 i 30. •Mountaio wildorness» és una associoció d'alpinistes de tot el 
món en defensa de )'alto muntanya. 

El grup de Catalunya, orgallitzA una trobada a la vall d e Molieres (boca sud 
del túnel de Vielha) en la que, entre altres activitats, es feu ncteja d'aquella zona 
del Pirineu. 

Dct Centre Excursinista de Castellar hi col-laborA Joan Parera, entre els 400 
e.xcurs.ionistes'" aproximadament, que hi participaren. 

Dics 29 i 30. I Travcssa Núria-Queralt. Hi participa en l'organització, com 
a col·laboració del Centre, donnnt sortides a Núria, el consoci Koldo Basterretxea 
que, n més, aná a peu dol Sri. de Núria fios el Sri. do Gresolet, fent uns 60 i 
oscai¡,-s de Kms. deis 115 do qub coostava la provn. 

WATV ART 1 MÚSICA 

Sant Pere d'UIIastre, 9 Tell!fon 714 55 71 

PIANOS, ORGUES 
1 TOTA CLASSE D ' INSTRUMENTS 

FACILITATS DE PAGAMENT 
VEN IU 1 HO VEUREU 

FADERS, S.A. 
FABRICACIO 
DE MATERIAL 
D'ESCALAOA 
1 ALPINISME 

Polfgon Industrio! 
Plo de la Bruguera 
Carrer Borcelono s/n. 
Tolefon 714 66 11 

CASTELLAR DEL VALLtS 

Propa Domestic Industrial 

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

CASTELLAR DEL VALLES 
lnstal·laclons i subministres 

gas propa 
Concesslonari Oficial 

de Butano, S.A. 

TALLER VILACLARA 
Servei i venda RENAULT 
Reparncior" i acondicionamem de tntn clnsse de \ 'EHlCLES 
VENDA OC COBERTES 
Passe ig, 72 Td. il4 51 91 CASTELLAR DEL VALLÉS 



Si ja ha triat un bon cotxe ... 
agafi un bon 

~~--r 
Si vol comprar un cotxe, preocupi's només de 
triar-~. 

Nosatwes • ••plcatem com ea poi pagar a bavés 
del SERVEI PR~STEC AUTO. EIS d-. que 
voot~ preclullla forma més cbmoda de 
tornar .. lo, des de 12 mesos fins 
a sanys. 

Vingui'ns a veure a 
qualsovol deles 
nostres Ofone•· 
ambeiSERVEI 
~STECAUTO 
bndr;} la resposta 
per al seu cas 

Edita: e- EXA:U1181.0HIBI'• n• CABl'ELWt 
(odherit a fa FEEC i Federadó C~ d'Eeporta dlli.....,.) 

Dlpi¡Gt lepl: B. 18.00&-1967 
P-mpooldó 1 ~ GtLUtQCJII8 ~ 

PWf 6e la Creu. 3. Tel. 714 ~1 42. C.lellar del VaiiM 


