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Uuc de Oorgutcs. Pere Cardona

XXXI MARXA INFANTIL TROFEU JOSEP COLL
Tal eom vArcm anunciar oportunament 011 el possat butllcll, la populnr
Morxa lnfontil de 1«-gularitat de Casi(!Jiar
tindra lloc ol propcr diumen ¡¡e, diu 6
d'octubrc.
Les inscripcion& pcr a part.ieipar-hi
pode11 fcr-se al lowl del Ccntr·e, cls dios
1, 2, 3 i 4 d'octubre, de 7 n 8 de la tarda.
lnscriurc's costn 250 pessotcs pcr inf~nt..
Els socia gaud•ixen d'una bonificació del
50%.
La sort.idn del• o utocurs qu~ tra•llodarnn als pnrticiponts fios el punt do la
Can Juliuna. en el eH m( de lu mnrxu.
sortida &'efectuara en ducs tanclrs:
Joscp Sors
Oorsals entre 1'1 i el 100, .ortiran a
les 7 en punt del mntí. Dorsals •uperiors al lOO, •ortiran a les 8 del matl.
Lloc de reunió: cnfront del flanc de S"badcll.
El trnj(!(.-tc de la :\farxo d'encuany cc•ncn~ als entorns de can Sola del Racó,
ma:;~ia dt'l termo municipal de ~lutnd evc·
ro, i segucix vcrs Mont.-Ilodon, El Cirabnu,
ooll de J.Jiri, cnn .Juliann (zonn de jocs), In
M<dcsa, el Brunrl i fincix o la pln~ Major de la nostra vila. En totnl, poc més de
uou quilim'lctrcs de lltl rg'.!fJ{l.
Reo>mnnem als petits cxcursionislell
que pcr J)odcr pujnr ¡tJs autocar• i recollir
els dist.inli us, pltlnol i full d~ ruta en el
ccnlml da sortido, és imprr•cindible que
purtin t•l ftdl qu~, amb el scu número do
dorwl, se'l~ hauri\ eutregat en el momrnt
d~ frr la i•t.~cripció.
1-U h:tura nssist.Cncia tm.\dica u cirtt..'C
de mcmbr<'s de In Creu Hojo. H.ccordcm la
convcni~nciu de portar cal~al adcquat per
a carninar pcr muntanya.
En t.ot el TCC<lrrcgut no es tnJhn cap
Dibuix: Joaquín1 Custany
fon t que olcreixi la possibilitat d'aoosl('ixcmcnt d'aigua. l!ls org::mitzudors procurnran port.a.r·Ut! o aJgun ind ret del trajccLe, porO no n':lSSCb'llreu el l:luhminiHLre. Pc-r
tn nt, és ncce~sari <IUC porteu bcguda sufie ient per a lot el matí..
Durant el dccuro de la prova, tob cls punitipnnts n la mntcixa restaran aco·
llits a l'usseh"'rauva d'accident subscrita cntr~ el Centre Excursioru..ta de Castellar
i la :lfútua SuoodeUcnca.

QUI CONEIX LA NATURA L'ESTIMA
Si pcr salvar la natu1·a s'han de fer cam.ins; s i per salvar la natura s'ha d'educar,
si per sslvar la natura no hcm de ser gcloso!l, pobre natu~a.
Ens hcm de preguntnr tots plcgaLS, tant els ciuladans de u peu com cls que
dirigeixen els dcstins del món des d'un despatx (que aqul'$ls si que són una minoría) qu~ en pensa de tot aixb la natura.

El pare de la Sorra de I'Obac no neeessita carrewres, el que sí necessita és que
se l'cstimi. 1 com es pot estimar uns ind rets en els quals no hi ha carreteres?, es
preguntaran molts. Dones, caminant arnh el més simple que l'home ha apr~s de petit,
ja que els nostres avanlpassats anaven de Barcelona a Manresa per aquests indrets
sense carreteres.
És de tots sabut que pcr aixO hi han cntitats cxcursionis tcs i clcmcnts dins

d'cllcs que durant any rera any es porta a terme la tasca d'ensenyar els bonics indrets que en ella s'hi trobcn, i, sobrctot, a estimar-la.
Bn l'opartat dcls iilccndis diré que la solució no esta en la carretera. degut a la

complicada oonJJguració del terreny, ja que de canals, caMietes i torrents, n'está ple
als quals l'homc mai hi pot acccdir amb quatrc rodcs, pcr molta carretera que s'hi
fes. Una solució fóra disposar de varis helicbpters amb emplacaments fixos d'aigua
per repostar, solució que a I'Administraci<) no l'intorcssa pcl scu elevat pressupost i
negativa rendabilitat, i amb m1a carretera representa que fa alguna oosa de prufit,
quan de sobres un cec comprén que tot aixo no és més que una farsa.
Pcr aturar els incendis a l'altre part del pare, o sib'lli a Sant Lloren~ del Munt
(la .\iola}, ha pensat la societat quanws carreteres s'haurien de ter...'/
Vivim en un m6n d'intcr<>ssos, que no sc'ns oblidi. El temps ens donarA la
raó.

Joan Sabater, Agost de 1991

PROGRAMA MENSUAL D'ACTES I EXCURSIONS
Mé!J lnfMm.aci6
Oc t1.abro

AcLi1.:it.ut

1, 2, 3 i 4
4, divendres
:J, dimarts
12 i 13
20, diumenge
19 i 20
27, diumcnge

Inscripcions .\iarxa l nf. Hcgulttritat
Rewlió de conlrols Marxa
XXXI Marxa Exc. lnf. de f{egularitat
Excursió per !'lula Cenlanya
F.xcu rsió a la Torre Hoja

a l'ap.'U"Iat. de:

--------------~~==~

Excursi6 a Mont...:;cc d•Arcs
J\·lontscrrat: EJs Ecos de can

Jorbn

Piigina 2
Piigina 2
Pagina 2
Grup de Muntanya
Crup Inf.,ntil
Grup de Muntanya
Grup de Muntanya

TENIM NOTÍCIA DE ...
e Dia 6. - Xll Honda Vallesana. Collscrola - Sant Cugat del VaUés. Durada:
Unes 6 hor<>s. Sortid<> a dos quorts de 8. Orga nitza: Unió Excursionista de Sabadcll.
Secci6 Muntanya.
e Dies 26 i 27. - V Marxa Gracia - ~!ontserrat, organitzada per l'UEC de
Gracia. Inscripcions del 15 al 25. 'félHon d'inforrnaci6 217 56 50.
e Dies 26 i 27. - XVlllé Campament Catala de Muntanya, a la GarMtxa,
org:mitzat pcl Centre Excursionista de Besalú.
e Cnminadcs populars: Dio 6: AmeUia de Merola (teléfon 839 13 42); Ca!Jús
(836 01 09); 11 Caminada Hostalets de l.lalenyá, 20 Km. (882 03 12, mati); II Caminada :O.i ar\s Unides (Vic), de 9 Km. (886 27 68). - Dia 20: XIII Caminada d'Osona,
20 Km. (885 29 60), Manresa (872 29 12}. - Dia 27: XI Caminada Granollers de la
Plana (886 16 02); Navils (820 12 95); Santpedor, 55 Krn. (832 09 44).
e Ciclismc de muntanya (Mountain Bike): Dia 6. - JI Premi Vila de Capcllades (telHon 801 24 16). - Dia 13: 11 Cursa Vila del Papiol (668 43 79). - Dia
20: JI Travessa al Montsec ([973]2:.1 19 24). - Dia 27: JI Premi Nestlé ((972120 70 05).

ACTMTATS DELS GRUPS
GRUP INFANTIL
Dia 6. - Participació en la Marxa Excursionista Tnfanül de Rcgularitat.
Dia 2Q. - Excursió matinal a la Torre Hoja i al poblat ibCric de Sentmenot..
Sort.ida a les 8 del mati en cotxet particulars. Vocals: Guillem Dfll7. (t.elHon 714 82 95)
i Santi Vilar (714 74 02).
GRUP DE M UN'1'ANYA

Dics 12 i 13. - Excursió per !'Alta Cerdanyu: Eina (1.574), cstució Eioa (1.760),
Roques BlanquB, font Freda, pies de Cambradase (2.750), scrrnt de les Fonts, torre
d'Eina (2.830), coll de torro d'Einn, pie d'l:lioa (2.794), coll d'l':ina i dn,-allada pcr la
vall. llores de camí: 7 np•·ox.imadamont. Desnivel!: 1.400 met•·es. Despla¡:amenl en
cotxcs parLiculars. Placcs limil.lldes. Vocal: Juumc Torrens (tolMon 714 55 42).
Dies 19 i 20. - Monlsec d'Art.'S - La Noguera.
Dia 19.
Ágcr, refugi Colobor (1.090 m.), santuari de Colobor (1.100 m.), canal de Xurulla, coll de Colobor (1.550), peoya do Sant Alís (1.678), pag dels pous de
gla~ Palleru, font de Gabrieló (1.400), casU!II do Pedra, emúw de Pedra i Ager.
Hores de caaú: 6, aproximadament.
Vocal: Pe re Cardona (tclbfon 714 80 47).
Dia 27. - Cicle de sorlidcs Montscro·nt eom a p>·cted: Scgona sortida. l':ls
Ecos des de can Jorba.
Can Jorbo (óOO), canlf deis f'rancesos, <'úll del bassal del. Gnts (833), Camcll de
Sant Jeroni, torrent de ~ligdia, canal deis Micos, .1!:13 &os (1.220), bossal deis AveUancrs, como deis 1\aps, coll de Mo.et., can Jorbll.
Sortida matinal. Desplai'Umcnt en cotx~• parliculars. Plac<'s limitades. Hort's
de caml: 5, aproximadameul.
Adve1·tlmcnt: L'asceru;ió u lo Miranua deis Feos pot prcS<lntar alguna dificultat a les persones poc habituadcs a causa de lu vcrtica liLal del tcrrcny i de les visions acrics. l¡¡ualment, la davnllada ues deis Feos vers el bassal deis Avellanen; i coma
dels Naps caldn\ fer-ho per una c:analeta equipada amb cadeoes. Tot i que anircm
previn¡,rut.S nmb un cordioo i que les dificultat.S són relati\·e<, cal t.enir-ho en compt.e.
Vocal: Jaume 'J'orreus (U'IHon 714 55 42).
GRUP FOTOGRÁFlC
Dia 3.
Reunió - t.ertúlia o les 10 del
vespre, en lu qunl esperem que cls afeccionals a portio fotogralies fetos amb flash
pcr poder-les comentar nmb cls senyurs
Serra i .l!:stcvc que serao cls nogtres oonvidats, d'ncord tHnb el que s'acordu el pa.•sat mes d'abril.
XXVlll Concurs de Fotogrnfia 'fro.
feu J oan R iera. - Scgons acta emc-sa
pels senyors Mois~s Serra, Antoni Grau i
Florenci H.iul a la scu de C~rncra Club
Sabadell, cls prcmis es concodircn aixf:

Pcdacos. Jordi Parcra i Un.h.irtJ

Premi d'Honor ('l'rofeu Joan Riera), a l'obrn ·Pedacos., de Jordi Parera i Datzira;
primer prcmi, a l'obra •Foto 14•, de J ordi GmTos i Lleixa; segon premi. a !'obra .SSItant de flors•, de Baldomer Farera i Godayol; i tercer premi, a l'obra <Nen•, de Joan
.Mumbardó i Gandol.
1-li ooncorregueren 77 fotografies corresponents a 41 a utors.
VI Concurs Anyal. - Puntuació del tercer trimestre: Grup •h, 1, Joan Murobardó, 32 punts; 2, Josep Pou, 28; 3, Tomas ).'!añosa, 26; 4, Carme Elias, 26; 5, Josep
Sors i Olivé, 25; 6, Josep Sales, 24; 7, Dely Comas, 23; 8, Hamon Mas, 23; 9, Caries
Casamayor, 23; 10, Josep Sors, 22; 11, Baldomer Parera, 21; 12, Jordi Gan-Os i S.,
20; 13, Josep-Manel López, 18; 14, Jaume Muntada, 17; 15, Lcandre Muntada, 16;
16, Josep M. Ferrer, 16; 17, Antoni Marín, 16; 18, Joan-Marc Comas, 16; 19, Mane!
Varcla, 15; 20, J oan Muntada, 13; 21, Ricard Prieto, 9; 22, Maria Olivé, 9; 23, Pere
Garriga, 7; 24, Josep Sala, 7; i 25, Ferran Jove r, 6 punts.
Grup .B.., 1, Jordi Par·era, 36 punts; 2, Jordi Garros Ll., 35; 3, Dolors Perich,
31; 4, Jordi Hovira, 26; 5, Sandra Varela, 20; 6, :Vlcritxcll Rossell, 19; 7, Cristina
Comas, 18; 8, Joscp-Miqucl Badia, 18; 9, Guillem Díaz, 17; 10, Oiga Juliana, 14; 11,
Joan Parera, 12; 12, Josep M. Cardona, 12; 13, Da\od Broto, 12; 14, Ramon Capde\ila, JJ; 15, T. M. Dat?.il·a, 8; i 16, Raiil Esteve, 4 punls.

Pcr raons d'cspai no publiqucm la classificació general. Si us interes>;a podcu
demanar-la al vocal del grup senyor Guillem Díaz.

ELCANITNARDEL CENTRE
ACTIVITATS DEL PASSAT 1\'lES DE JULIOL
ENTOHNS DE CASTELLAR

Dia 7. - Castellar, puig de la Crcu,
font del Curri, font del Canyadcll, lorrent
Ma l, can Castellet, Tres Pins, font del
Solell, /(mt deis horts de can Monner, serra de la Codin", Parany del Boter, can
Cadafalch, font de Canyelles, Castellar.

Ramon Vilo. Jaume Torrens i el ·lago».

Pie de la l'tlina i b assa de l'Orri

P. Cardonn

Dia 7. - Castellar, Puig de la Creu,
'P,.es Pj ns, dolmen serra Cnvallcra i
Castellar. ,/oscp Sors.
Dia 14. - Ca~tcllar, can Borrell, ooll
de puig Capsut, Les Jcies, Els Pals, can
Cadafnlch, col! Moruter, La Jofresa, Tres
Pins, Torrent Mal, font del Canyadcll, font
del CmTi, col! Roig, Fonls Altes, Castellar.
Ramon Vila i Jaumc ToiTcns .
Dics 21 i 22. - Excursió a la cova
Simanya, entrant bcn cndins. Baixada a
!'avene de la Codoleda (sortint ben enfangats). Jordi Rovira, Josep Urpí i Toni
Vida!.
Dia 28. - Caus d'en Dorra, riera del
Dalrnau, canal de Santa Agn~s. font Gen-

lil, canal Fredn, balma Clara, cnml de la Senyora, la Trona, avene i Con! de Neda,
Bassota del DaJm~u~ caus d'cn JJor'm. Joscp Sur& R., Ramon \'Íitl i Jnumc Ton-ene.
Dia 13. - 1'1:nvessa<la Ai¡;uafreda- Cnstollur, seguint dururlt 6 de les 8 lu>res esmeJ1:ndcs, el comí de la M-)f. lsidrc Cabedo, Josep Pons, Vicenc Gandia i Josep
Sors B.

PffiiNEU I ALTltES EXCURSIONS
Dics 6 i 7. - Pla de Vinolu (1900), lloc de n:.t.anyol, Roe de les ombres, torrent i pie de l'onlftesn (2. 737), cim Orrict (2.800), pie de In Dnillette o Raiota
(2.814), Porlella de Raillette, coll de la )•lina, pie de la Mina (2.683 m.) casetA del
tclccadira de la Mina (2.500), pla de Vioyola. Ramon Aregall, Manuel &Ule, Joan
Casajuana, Eullllia Dom~nech, ,Joscp Manuel Marti, Mero Parcr-.,¡ i f'cre Cardona.
Dia 7. - Excursió a In sena del
Cadí, pujant per· la canal d~l Cr·istall i
baixant per In Baridana. Alb~rt Aulonell,
Aniol Antonell, ldoia Antonell, Alina Antonell, Mont.;e Armengol, Joon Avellaneda
S., Joan Avellane-da C., Pnquita Cledera,
Dolors Cos,Pare Estapé, Joan }'abO, Mertixell Faba, Mor·tf Hidalgo, Hnmon Montes.
Dio 7. - Ascensió al Puigsacalnr.
Daniel Renorn, ·romOs Mañosa, Llorenc So·
ler, de Ueidn, Jaume Da,·í i lllarcel Germa.
Dia 14. - Asccnsió ntat.inal a Les
Agudes pcls Caslellets. annnt u mé.S 1 al
Purc .Kuciona l de.' Su'issa~ Jordi Parcru
'l'uró de l' ll onrc, Mero Parara, Albert
Antonell, i\linu Antonell, Rnmon Muntes, lsidre Cobcdo, Marco) Gcrm<\, Vicenc Gondia, Joscp M. Gandia, Daniel Henom, Jordi Casujuana i Josep Sors R.
Día 23. - Pallars Sobirñ. Vall de Gerber: El Plctiu, (1.900), I'Estanycra, cslany
Pet,;t de Gerber (2. 130), eirtany Gran de Gcrbcr, c•tranys del Cerclc de Gerber
(2.330) i retorn. Pcrc Cardona i Carmc Vinaixa.
Din 25. - Pallars Sobirtl. Port de Salau. Pista de Montgurri, barranc de Port
de Salau (1.198), torren! de pie dG Gcu, F lor de Ncu, careno dol J>lc de Geu (2.200)
i retoro. Cormo Vinaixa i 'Pci'O Cardona.
Die• 27 i 28. - Asccnsió al Carlit des del llac de la Bolloso i P"r coll Colorncr.
AcampGda al coslat del llac de la Cornassa. Enrie Zorrilla i Pcrc Estnpé.

EL CA.'\>Ú DE SA.l\Tl.AGO
Del 1 al 23. - El Cami do s,mwago, pcr CI.Upcs, a una mitjo no d'uns 40 Jun.
diaris. Anna M. Palleja i Josep M. Torras ''"" iniciar la marxa al ooll fronterer do
Sompnrt (Osea), a les 3 de la tarda del dia 1, i vnrcn acabar a S:lntiago de Cornpnstcla el dia 23, a les ll del mat.l. (845 km.). L'endemil varen complotar el recorregut
fins a Padrón i Ponteccsures, a la ria d'Arousa, w~ visitant !'ermita de San~iaguinho
do Monte (25 km. rnés). L'cncrnic rnés fort a combutrc van ser els cnm~s do temperatura. Deis G graus que murcava el tcrrnomclre a l'alba, pussuvcn a més do 85
graus a les dues d~ la t.arda.

CENTRE EXCURSIONISTA DE CASTELLAR
Grup de Muntanya
CICLE DE SORTIDES

MONTSEHHAT COlVI A PHETEXT
Setemhr·(• 1991 a juny H)92
Iniciem cwui el cicle de sortü:ks matinals que, una uegada al
mes, tindran com a objeclw recórrer la muntanya de Montserrot pels
seus racoTIS mis insólita i desroru:guts.
lnkncionadament, dones, hem •arxiuat» els trojectes classics per
a intentar afrontar la •descoberla>• i divulgaci6 d'unes rutes que, si
bé no són noves, st que normalment, són molt poc concorregudes.
Es tracta, sois, de fer unes excursions, senzilles, plant¡Jades amb la
intenció d'aprofundir en el conei.xem.ent de la sen-alada.
Valla pena d'insistir en que a la muntan.ya, i sobretot a Mont·
serrot, cal anar-hi entrenaL Aquest fet e1IS pennet:ro disfrutar-ne nwlt
més, mentre superem, amb es(ory pero sense esgotament, eúi sobtats
desniuells dels seus camiTIS i canals.
De tant en tant, és possible que eTIS topem amb algun dels caracterlstics «passos» montserratins. D'altres uegades, és probable que
anem a raure o transitem per camins poc o molt embrussats. Fins
i tot, potser, la boira pugui presentar obstacles per a uruz momentónia orientació. Tot i ruxo, les dificultats que hi trobarem són molt
relatiues. Nonnalment sols requereixen una certa habilitat i expe·
rrencia.
Per acabar, expressar el desig que aquestes sortides ens ajudin.,
a tots, a percebre l'altre Montserrat: el que resta absent de les •pos·
talS» i que lluny del brogit dels entarns del Monestir, esdevé gresol
del silenci i reialme de salvatge o captiuadora bellesa. Un Montserrat, tal uegada, ni millar ni pi{jor. Potser, diferent.
Benvinguts els que amb la uostra presencia intenteu abastar-ha.
An.im i endauant! Per a la gran majoria que no vol escometre aques·
ta «aventura.., amb la publi.cació al Butlletí d.e les petites fi.txes d'i·
tineraris, uolem deixar oberta la porta i animar a que, mis tardo
més d'hora, amb un nzinim d'infonnacü5, puguin anar-hi lliurement.
D'una manera o d'una altra, al cap i a la fi., s'haurd aconseguit, si
més no, el nostre propósit.

la SORTIDA - SETEMBRE 1991

TRAVESSIA DELS FRARES ENCANTATS
Jtinerari: Pedró del Miracle (680 metres), drecera del Miracle o deis
Aurons, coll de Port (978 metres), coll deis Frares Encantats
(1.110 metres), coll Lloro-Monja-Bisbc, Pi de les Tres Branques o de la Trinitat, Portell Estret (1.000 metres) i Pedró
del Miracle.

Del Pedró del Mh'8cle a ooll de Port
(una hora, aproximadamcnt)
IIDciarem el recorrcgut entre els quilometres 6 i 6 de la carretera
que enllaca, el Monestir amb can Ma~ana. Al costat de la carretera, pujant pcr unes escales fetes d'obra, anem a raure enfront d'un monolit
votiu d'un miracle. Aquí un camí es desplega, a la dreta, paraJ.Jel a la
carretera, amb direcció a la roca de la Cadircta, la Foradada i coll de
Guirló. Un trenca!! d'aquest trajecte (en part rcconvertit en el sender
GR-7-2) s'enfila vers ooll de Port. Abans d'anibar-lú, una nova bifurcació pcrmet accedir al Porten Estret o coll d'Agullcs, RUTA QUE FAREM
SERVIR PER A FER EL Rh"TTRN.
El nostre camí, la drccora deis Aurons, arranca, dones, a Pesquerra
de l'esmentat monolit i de p~ada va a raure, als pocs minuta, a la continuació del sender CR 7-2 que va en direcció Monestir. Seguim a la
nostra dreta· (marques blanques i vermelles) i ben aviat haurem de
superar un pas per damunt de roca que presenta una graonada fotya
dreta. Recentment (1990), ha estat equipat amb uns ferros clavats a
terra. Per uns moments, dóna la sensació d'estar transitant, més modcstament, és ciar, pcr una de les típiques •ferratas-.
Als 15 minuts d'haver iniciat la ruta ens toparem amb el canú transvemal que, de fet, inicia veritablement la pujada pcr la canal deis Aurons. El oorriol, fo~a marcat, ens mena a una zona molt devastada per
l'incendi (1986), pero ja amb abundant sotabosc. Trobem algunes marques bla ves que ens indicaran la ruta a seguir: primer per la banda
esquerra de la canal, més amunt caldra travessar-la i finalment, ascendir pcr la seva banda dreta. Si el grup és nombrós, cal estar amatents
a no fer caure pedres. Amb el pendent poden adquirir grans velocitats.
Als 50 minuts farero cap al camí de les Comes o del MontgrOs. Hi
sortim per un ooll secundari, en un petit trau de pcdra. A la dreta tenim la característica agulla del Miracle. Seguim el camí, fOtya ampla
(dreta) i arob uns 10 minuts ens situem a coll de Port (978 metres d'al~da).

FRARES ENCAN'l'ATS

El grup de roques que constitueixen la rcgió deis Frares es troba a l'indret occidental de la muntanya, entre coU
de Port i el Portcll Estret, que és el que uneix aquests cims
amb la banda extrema de la serra o de les Agulles.
Amb el Frare Encantat que inicia la processó de roques
que sobrepassen els mil mctres, segueix el caractcrístic trio
que formen el Lloro, la Monja i el Bisbc. Més enlla, s'alccn
la Nina i la Bola i clou la regió la Boleta, damunt mateix
del coll que, a migdia, es desplega vers a la canal Ampla.

De coll de Port al Porten Estret - 11-avcssia deis Frares
(una hora i rnit,ja, aprox:imadament)
Emprenem ruta per un como! que s'enfila amb direcció de ponent.
Hem de travessar una gran muralla de roca que ens ban·a el pas per
l'únic indret factible: el trau que hi ha sota la cara nord de l'Enclusa,
al costat del Novici deis Frares Encantats.
Aviat ens tcpcm amb una drcta canal de pedra, d'uns 9 o 10 metres d'al~da. Cal superar-la miljan~t uns travossers de ferro, una oorda i una cadena que hom hi ha instaJ.Jat. Més amunt, una altra canaJeta, també de pedra, ens presentara alguna petita dificultat.
Als 30 mínuts, aproximadament, serem al ooll deis Frares (1.110 metres). Ben a prop, a ·la dreta, una inclinada canal permot l'accés al ooll
del Novici. Nosaltres davallem, també por una canal fo~ dreta Cal vigilar a no fer caure podres. Un xic avall passem por dins d'un forat de
blocs de pedra caiguts.
Arribem al torrent del Lloro. Cal seguir, amunt, a la dreta, pcl llit
del torrent. Al capdamunt hi ha un tros que passa per una inclinada
llenca de pedra.
Aproximadament a una hora d'haver sortit de coll de Port posarem
els peus al ooll Lloro-Monja-Bisbe (1.084 metres d'al~da). Vista al)ria i
extensa.
L'itinerari segueix primer de baixada i un x.íc més enlla, per variar,
caldra asoendir a un nou collet (1.080 metres). Altra vegada una pctita
sifonada ens fa guanyar un altre oollet, un xic més baix que !'anterior.
Des d'aquest punt, iniciem, ja definitivament, una davallada continua-·
da vers a la canal Ampla.
Trobem el Pi de les Tres Branques o de la Trinitat i passem pel
costat de les roques de la Nana i de la Caputxa i planejant, transit.em
pel peu d'una roca, rclativament plana, la Sense Nom. Poc després,
enllaoem amb la canal que puja des del canú del refugi.
Coll d'Agulles o Portell Estret (1.000 metres d'al~da). A la nostra
esquerra s'inicia el oomol que s'enfila vers a la zona d'Agulles. Travessem el trau i baixem amb fortes ziga-zagues vcrs el camí de ooll de Port,
ja en ruta de retorn vers el Pcdró del Miracle.
ADVERTIMENT: Aquests horarís únicamcnt els indiquem a títol
orícntatiu. Un grup, petit i bcn entrenat, ben segur, hi inverti.ra menys
de temps. Per a un grup nombrós, degut a la dificultat del terreny per
on disoorre l'itinerari, es fa dificil d'establir-ne uns horaris mínimament
fiables.
Ramcn
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Ri~ro

::I'IUNT ANYA

Lorenzo, Llufs Lleixñ,
Jordi Parcra i Pcre
Simon.

Dia 7. - Monistrol
de Calders, Sant Llo·
gari, Castclltct>ol, pla
Gai il, can Sauvatges.
Granera, El Coll i Mo·
nistroL 32 k m. P. Si -

CAJIUNADES
P OP ULARS

CICLISl'IIE DE

I ALTRES

Dia 21. - IV Ca·
minada Popular de
la Vall de Gósol (17
Día: 26. - Castekm.) l•'ou seguida per
llar, Les Arenes, ríe·
una quarentena de
ra. Cadaf'alch, Castecastellarencs.
llar. Lluís LJeixa, ..~- Cap a la Tt·ohad a do Granera
fons Lorenzo i Jordi
Día 28. - Ill Ca·
minada Popular de Cam p r odon (16
Parera.
Día 28. - 2a. Trobatla <le i\ioufttain k m .) Isidro Cabodo, Daniel Renom,
Bike de Granera. Joan Parera, Alfons Tornas ~1añosa i libree! CerrnA.
mon.

ACTIVITATS DEL PASSAT MES D'AGOST
E)ITORNS D E CASTI•:T.l- -\R

Castellar, Cadafalch, San~ Lloren~ Savall, font del Pliltan, costa VeGandia, Isidro Cabcdo i Joscp Sors B.
Dia 4. - Des del Girbau a la :\'Tola i rcwrn. J aumc Sors, Estcr Planas, Josep
Sors i Joaquim Planas.
Día 4. - 1::1 Marque!. de la &ca (560m), collct del Llor, car ena deis E mprius
(876), coll de Pr'egonn, coll d'cra Vcnt.osn, Roca Scrcny (876), castcll de Pera (743),
c~ll d'Agrarnunt, ('~tn .Urossa i el ~\1arquel. Ramon Viln i Jnume 'ror.re11s.
Dia 10. - Assi st~ncin de diversos sotis i castcllaronc~ a la fcsta de Sant Lloren{) a la Mola.
Di a 11. - Travcssada San t Lloren\' Savall·Cas tellar, passant per Sant Jau me
de Vallvcrd, Cadafa lch i les l•'onts Altes. Jaume i Josep Sors i Joaquim i Est.er PlaDili 2. -

lla i

Castellar/Vicen~

nas.

Dia 11. - Placeta del damunt deis diposits, con de Gma , (~uautrc Carnins, Sant
del Munt, Morral del Dmc, canal de Sanla Agnes, camí de la Senyora, bal·
roa de la Pinassa, camf de la Senyora Plcc dd Llibrc, coll de Grua , placeta. Ramon
Vila. i Juume Torrc ns.
Día 18. - Matinal a casLell de !'era, Hoca Sereny i els Emprius, per Jaume i
Joscp Sors i J oaquim i Ester Planas.
Día 25. - :\·lntinal a la fbnt Ft-eda i a l'Alzina del Vcnt, a la serra d e l'Obac.
Jaume i J oscp Son; i, Estcr i J oaquim P bmas.
Día 26. - Canal del Sec, capelleta i turó deis Corl!íos, roques de la Coca, turó
de Mont.cau i descens al coll d'Kstenallcs. J oscp M. Torras.
Lloren~

PIRINEU

Dies 5 i 6. - Ascensió al 1\fidi d'Ossau. Acampada al refugi de la Pombié. Pi·
rineu franc"s- Josep Pons, Joaquim Castany i Jaume Sors.

Día 8. - Ascensi6 a lo pie:~ del Carlit (2.921>, pujant des de la Bullosa, ,¡a estany de les Dugnes i desec>ns pcl Dcscrt.
del Carlit i estany LlaL Josep Sors, Vicen~
Caudio i !.1aroel CermA.
Día 12. - Pallars Sobir~: Pies de:
Canalbona (2.959), Rodó (3.004), Gabarró
(3.090~ pica d 'Esta ts (3.143), Vcrdagucr
(3.125), Monl Calm (3.077), Solllo (3.073).
Val d'Aran. Aigües Tortcs: Montard o
d'Aron (2.830). Joan, Mont.acrraL i Oriol (10
anys) Snbnter, Toni Con7ólc7. i M. Rosa
Des del cami d el Corvatsch.
Puja!.
T M Dalzira
dia 15. - Des de la presa de Ca'-a·
. .
llers i per l'estany de 1'r.l''essany, asccnsió al :lfontardo d'Aran (2.832) arnb pcrnoctaci6 prop del refugi Vcnto¡;o i Calvell, pcr Frederic Sola, JaumeSors i Joscp Sors
B. i una noia salmantina.
·
Din 16. - Des del refugi Ventosa, asccn sió a la P u n ta Alta (3.014) i pcr l'cstnny
Negre, descens fins a Cuvallors. Jnume Scr s i l•'re<leric Sola.
Dia 18. - De; del rcfuLri de la Va 11 Fen-era, asccnsi6 u la pica d'Es tats pel
coll do Sotllo. Ts idre Cabedo i Hamcn 1•'a lcó.
Día 20. - Va ll de Cnmprodcn: Collada Fonda (1912), roques d'en Ma r cer, rO<'U
Blanca d'en Sorn3, cim del CosUlhona (2.464), coll de P ..l, font del Tec, cim de R oca
Colom (2.502), coll de Poi, front de ~·ra Joan, rcfugí Coswbona, tcrrent de Vallllobre, collada J!onda. Carmc VinaLxa i Pcre Cardona.
Dies 21, 22 i 23. - Ascensió a la p ica d'Estn t.s i al SoWo pcr l'itincrari normal amb acampáda al; llncs. Joaquim Salvador C., f>L Dolors Ustrell, GlOria, Quim
i Maria Sah·ador u.. Joan Purcra, Elisobet, Tcni i Juumc Mingucll, Llu1s Latorre,
Este! Fcrrando, Joan Av&llant'<la S., .Judit i Joan Avellant'lla C. i Jordi Rccotdb.
Día 22. - Asocnsió ni 'l'nga de Ribes. 'romils Mnñosa i Jcsep Sor s B.
Dia 25. Des de Nútiu, as<'<'nsió al Pui gmal (2.913). Mon!.serra~ Mañosa i
Gerruna :Vloré.
Dics 27 i 28. - Yall !•'on·ora: Palanca de Boe~, Socalmu do Solllo, coma deis
cstrunys de Sotllo, bivac, collct de Cancdo, pie deis Eswny~ (2.953), travessa de lA
crc<tn que enllato amb el pie de Sntllo (3.073), i descens pcl c»ll sud, a carrec d'Anna
M. l'allcja i J05ep M. Torrns.
Uia 30. - Des de Pln Cuillem, a.ceruió als pies de Sct llomes i Tretzc vcnt,
de 2.724 i 2.731 m. rcspcclivnnl<'nl i portelles de Comnlnda i cls Corg; i baixant, de
rctom, a l'estany, enguany gelut, de Comalada, a 2.535 m. Isidro Cabedo. Daniel
Renom, Maree! Cermil, 1'omhs :'.1a~osa i Josep Sors H.
Di es 31 i 1 de seternbre.
Carrc<cra de Benasc ( 1.820), torrent Remulle, lo·
rrent de Pintr at; ibone~ de Rcmut1e, Llosa Bla n ca, ibonoLs sota pies do Malpils i del
Bom (2.372), i r~lom. Actunpudn ni pln de Senarla. L'cnd<'n>ñ: ca rrelera de Bcnasc,
caml Antic, torrenl de Coq¡-uLe•, ihons de la :'l'fu n~anyelo, lluc de Gorgutes, port d e
la Clera o de GorL'lllcs (2.~67) i reloru. Perc Cardona i Mero Parera.

ALTRES EXCURSJONS
Día 15. - Matinal de propccci6 d'iunerari a .\ionb'~rrnt: Pedro del Mir-.1cle (680),
drecera deis Aurons o del Min1de, roll de Port, coll deJo Fn1res Eocaotats (1.110),
ccll Lloro-:'.fonja-Bisbe, pi de les Tres Branques, pon.ell E•t.ret i pcdró del Mirscle.
Ramon Vilo i Jaume Tor~·ons.

Din 7. - Excursió a les gorgcs do Gornez i al poblet de Blatt.en interessant
pels sous ..mazots• (horreus), amb sortida i arribada a Zermat (Sulssa). Teresa 1\f.
Datzira i Mero, Joan i Jordi Parera.
Dia 9. - Des de Crans-Montana, fins a la segona estaci6 del teleteric. Teresa
M. Datzira, Jordi, Joan i Mero Parera. Aqucsts dos últims seguiren puJant fins al
cim de Bella Lui i el de Plana .Morla (3.000).
Día 13. - Excursi6 de 5 hores pel Pare Nacional de SW:ssa a l'Aipe 'l'rupchum (2.040 m), Teresa M. Datúra, Jordi, Josn i Mero Parera. Aquests dos últims
feren a més l'ascensi6 lins al coll, frontcrer amb Itália, Fuorcla Trumpchum (2.780).
Día 15: Intent d'arribar al cirn de Corvatscb, mirndo.r deis llacs de l'Engandina)
frustat cls últims 20 m. degut a l'estat del geL Joan i .Mero Patera.
Dia 21. - Port del Comw: Pl-at de l'AI'\', l(mt Arderic, cim de l'Estivella (2.350),
prat de Dotons i prat Donador. Arma M. Pallejá, Josep M. Torras i nmics.
Dia 22. - Sant Llorcn9 deis Piteus, coll de Jou, mirador i cim del Codó (1540),
per Anna .M. Palleja i Josep M. Torras. A In tarda, varen visitar la cripta i l'església
romanica de San~ Es~ve d'Olius, al municipi de Nav~s.
Dia 31. - Matinal a: la P uda, Sant Salvador de les Espases, coll de Bram, cim
de les roques de l'Afrau, pln del Fide~~er i retorn. ,Joscp i'.i Torras.
ESCALADA
Dia 11. -

Escalada a la paret de !'Esquirol (Sant Llorenc del Munt). Dues

vics de 6a.

Dia 18. - Escalada a Roe Coloro per una via de 6b.
Día 30. - l!:scalada al Cavall Berna! de Sant Llorenc, vies L6pcz FWca i una
vancuit de darrera. Dou.lde>· a una parct artificial a Mataró, molt difíciL 'rotes les
1
vies han estat fetes pcr J ordi Rovira i Caries f'en·er.
~

•

....

Caminada Popular de Cósol. Joscp Pou

Grup d'excursionistcs al cim de la P if.:~ d'Estat$, massis culminant de Catalunya
que c ng-uauy ha estat molt frt.-!'qücntat. pcls nostrcs muntanycncs.

CICIJSME DE MU!\'rANYA
Din 4. - Castellar, Ca<lafalch, can Sallcl't, Saut Scbastiil,La Vila, riera de Caldes, Csldes de :Monl.bui~ font del Rourc~ !:>t-ntmt!uat, can Vjnyals, can Pndró~ i Cas·
tellar. Jordi Moré, Josep, Quim i lW.mon Clapers i Pere Simon.
Dia 11. - Castellar, pla de les Forques, caseta dcls Plans, Sant Julia d'Uixols,
Castelltcr~ol i rctom a Castellar pel mat.eix itincrari. 52 km. P. Simon.
Dia 14. - Des de coll de Maloja fins el poblc de Promotogno, prop de la frontera suissa-italiaua (ducs vce-adcs) i lins al poule de punt )furagL 46 km. Jordi i
Joan Parcra.
Dia 21. - Castellar, Sant T.lorcnf. Savall, Granera, 11-Ionistrol de Calders, Castelltc~ol, caseta deis Plans, Sant Llm·cn9, La !Jusqucta i Castellar. 74 km. Jordi
Moré i Pere 1¡imon.
CAI\fiNADES POPCLARS 1 ALTRF.S
Dia 8. - Ctu·sa tle "La Panor·nmiquc•· (16 km.} a la localitat de Millars, a la
Catalunya Nord, per· Annn M. Pallcja i ,Joscp .\1. Torras.
Dia 11. - XI Caminada Popular al J.l.loianes. (16 km.) Hi participaren Vi-

cene Gandiu, l\,1arcd Ccrmil i dos castcllnrencs més.
Oia 17. - XIV Cursa Popular de Sant Martí Scsgueioles. Ismael Méndez i
J oscp ~'1. Torras.

Dia 24. -

Cursa

a la ToJTC l ladaloc,

pl\i:lr i bW...ar (20 km.
amb 600 m. de de•nivcll), des de Banyuls
de In Murcnda, a la

Calnlunya Nord, per

Anna M. Pollejá i Jo·
sep M. •rorras.
Oía 25. - XII
Cami nada Festa Ma·
jor de Taradell. (ll
km) Daniel Rcnom. Vi·
cen~ Gnndia, Josep M.
Gandia, Paula Domln¡¡uez, Sara Gandia (5
unyti), Marcel Genna i
F.rmites a I'Engadin (Sulssa)
cinc persones més.
Día 31. - lX Cursa Atlctlcn de Sant Lloren~ Savall, amb mot.iu de la Fest.n

Mtljor, Josep M. ·rorrus.

WAltf

ART 1MÚSICA
Tel~fon

Sant Pere d 'UIIastrc, 9

714 55 71

PIANOS, ORGUES
1 TOTA CLASSE D'INSTRUMENTS
FACILITATS DE PAGAMENT
VENIU 1 HO V EU REU

FADERS, S.A.
FABRICACIO
DE MATERIAL
O' ESCALAOA
1 ALPINISME
Poligon Industrial
Pla de la Bruguera

Carrer Barcelono s/n.
Telefon 714 66 11
CASTELLAR DEL VALL~S

Propil Domestic Industrial

R.A.R.S.A.
Avda. deis Fruiters, 1
CASTELLAR DEL VALLÉS
lnstaJolaclo n s i sÚbmi nistres
gas propa
Concessionari Oficial
d e Butan o, S.A.

~t~;oo~!~!~f~~d<VEHLCLES
O
VE'JDA DE COBERTES

Pa>>"ig, 72

Tel. 714 51 9 1

CASTELLAR DEL VALLÉS

Si ja ha triat un bon cotxe...
agafi un bon
Si vol comprar un cotxe, preocupi's només de

~~--r

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 ~
C.lellar del VaiiM

PWf 6e la Creu. 3. Tel. 714 ~1 42.

