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Prop del cim de Bo.s~goda; al fons., el P'irincu ncvut. {Foto: Jo~>ep Sors B,J
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PORT DE SALAU
ltinerari i horaris: 1'1!18 de ~lontgam,
barnmc de Port de Salau ( 1.498 m.), 10,50;
t.orrent del pie de Geu (1.600 m.), 11 ,38; Flor
de Neu (1.900 m.), 12,40·13; c:nrcna del pie
de Ceu (2.200 m.), 14,00·14 ,30; torren! de
port de Salau (1.600 m.), 16,00; ¡lista de
Montgani (1.498 m.), 16,27.
La nostra intenció era pujor ni port de
Salau, on eada any el primer diumenge
d'a¡oet el Cercle d'Agcnnannmcnt Occílan<r
Catalil (CAOC) en cckbro una trobada d'a·
,ennanameot amb discu.noa, intercanvi de
productea occitans i catalana.. mü"ica i dan..,., el<., per ,·eure el Uoc i dooprt!s so¡¡uint
la carona del sud, pujar a l pie de la PeguiUa
i al pie de Ceu (2.499 m.), per~ per l'espessa
boira que cobreix el port i que baixa fino el
t.om.mt de Geu, ens fa ronvinr l'itinertlri, decidinl pujar directo pcl torrcnt de Geu r=
a l pie que es \•cu nct de boirn.
Port de Sal11u (F'W>: r. Curdona)
Fa fort vcnt frcd de cara que anossega
clopades de boira i cns fa anar amb l'anorae
J)OI.Ot. A un terttenar de metra vciem passar perpendicularmeoL, uno guineu que es para
a miror-nos ruament i doo.préa fwg saltan! vers el bo9c: és un ¡oig vcunHa. :llés amunt la
roca t!s ealcária seta el pie de Cou i trobem abundan\ flor de ncu. No s'aprecía caml1 lo
oolitud és corpreocdora. l'cr la dreU. t.ot pujan!, un ccl clorlsaim i per !'esquerra, ben a
prop, l'espessa boira i cl \'Cnt., per() el cim s'albira n~l
Ens parcm a dinar en un petit. repiA dUna carena sccundl\ritt, on gaudim de magrlífiea
panorilmica de !'alta vall del Noguera Pallaresa i el maasra de muntanycs entre la vall de
Montgani i el port de la Bonnigun.
No podem acabar de dinnr n..mb tranquil·litat. l'espesso i frcda boira ens envolta total·
mcnt., borrant. tot relleu indicntíu d'on c ns t.rol>ern . Oeddim cmprcndre la davallada.
Quan arribcm al barranc del porl de Salau, ja cns toma a 14car el sol, per~ el cim se¡ucix invisible, la boira éa la mestrcssa dcixant-ncs només l'ilnsia de tomor·hi un altre dia.

Pere Cardona, 25 de juliol de 1991

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÁRIA
El dia 21 de l'actu11l mes de febrcr tiadrll lloc l'A.s semblea 11nyal gcuoraJ de socili que
t~'efoetuarh en el local social, cnrror do Colom, Hin.• a Jes 22 horas en priwaru convocatOria o
tl lea 22,30 de segona, qucdnnt. nqucsta vhlidument oonstihú.dn com Assémblea General, ~Ji
¡ui quin iiigui el nombre d\aK~oci u t.& assistents i que es dcscnv<>lupnrtt. amb el scgüent

ORDR.E DEL DIA
• Obertura d• I'Assemblca.
• Léd.ura i aprovaci6 de a·Bda anterior.
• Memi>ria de lea: activi.tatt realitt.adcs du.ranl l'e.xerc~ci anttrior.
• Aprovació, si a'eooau, de 1'..1<11 de comptes de l'exercici de 1991.
• Aprovació, si s'escau, del pn>jecte de pressupoot de l'll>y 1992.
• Elecdó de nou preoldenl
• Proposicioos de les d.ifcrcnta vocalies.
• Pre<:s i preguntes.

PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS
Méa informaeió
Fcb~r

Activitat

a l'apartat de:

Curset d'esquí
Els pal'sos del sol i cls toradja
Com fotografiar en conrucioos adverses
Curset d'esquí
Matinal a Gallifn
Curset d'esquí
L'hornc i la natura
Asscmblea General Ordinaria
Sortida a Castellar de n'Hug
Ciclo «Montserrat coma pretext»:
Canals de .Montserrat - S3Jlt Jeroni
El Delta de l'Ebre

Crup d'Esquí
Cicle de Projeccions
Crup Fotografic
Grup d'Esquí
Crup Infantil
Crup d'Esquí
Cicle d~ Projeccion s
Pagina 2
Crup Infantil

-"---- - - - - -

1, dissabtc
2, diumcnge
6, dijous
8, dissabte
9, diumcnge
15, dissabte
16, ruumenge
21, divendres
23, ruumenge
23, ruumenge
1 dema~

Grup de Muntanya
Cicle de Pro_jeccions

TENIM NOTÍCIA DE...
• Caminada Terras.<Ja - La Jonquera. 'l'rám: RupiL - la Riba - Rupit. (Gft 2-2;, Z.i,165 Km.
Or¡¡.: C. E. Tcrrassa C. Senders.
• V aventura set,'l.lint eh; GR. - Din 2: Santo C'..cdlia · La Poblo de Claramw lt.. 20,780 Ktn.
Dia 16: Sa:ut Llorenc Savall · Casa Nova de 1'0b~1c. 11>,840 Km. - Ola 1 de mar~: La Pobla da
Clarlllllunt - Bollprat. 26,970 Km. Org.: U ES. S . Scndel'S.
• Cicle .COnOixcr la oatu:ra ... Di a 1: JJol~ ocell de joventut. Ooell.s hive\'Onts del Vnlles. Dia 2: Minera.la a la Ulun ~a.nya d'o.mctist.os. - Djes 8 i 9: &lb:rcvivint en la neu. Pare JH.ttura1
del Cadí-~loixeró. - Dia 15: El cau de la polla blava. Aiguamolls de I'Empotd~. - Dia 23: On
les aloses vcoccran cls avions. Embassament d'Utxeaa. - Oia 29: Als limlts del Paradis. Pare
natural dé Sant Uorcn~. Org.: UES. S. Natul'a i A.DENC.
• Hem rebut de la (',.eoeralita L de CutulwtyU les bas~s següétlts que ttw.iw á la disposici6
de tothom qui V\llgul consultar-les per si é~ d el 8au iut.eti!s participar-hi: Ue. Cert.awen Liléruri
.P'lt a Jovés; 8a Mostra de Mú.sica Jove pera solites i grups de cambra; ll a l\<fostra d'AJis Pl3s·
tiques per a jovcs; 8~. Coocü.t3 de Jo ..·cs Com¡>ositol'S.
• XXI Trtwéssa Viladrau · La Cnrtiga. ~n mcuys de 7 hores. 31 Km. - Oia 9. l>ata lfmit
d'ins<:ripció: 3\ de gener. Telef<m 871 41 30.

ACTIVITATS DELS GRUPS
CRUP

INFANTil~

• Dia 9: Mut.inll.l al cnstcU de Gnllifa. Sortida amb ootxcs po..rticula:rs. Hora: 8 del Jllatí.
VocaJ.s: ~ta PorqUérilS i Jawnc fo'ont.. 'l'clHoo 714 56 76.
• Dia 23: Sortida de tot el dja a Cástcllar do n'Bug. A<JU1!8LU excu.n:~ió, programada pe)
mes passat, va ha.ver de ser ;)jornada degut al mal temps. En aquesta ocasió es fafa conjunta·
ment amb el Grup .Ju,•enil i pér t.ao.t os tilrilll dos it.ineraris. Placcs li.mitadc.s. Apunt.cu-voo amb
tempo. Vocals poi Grup Infantil: Joan Pinoaa (telefoo 7H 61 69) i J oan Sabater (telof<m 725 08 86).
Vucals pél Grup Ju..'Cñil: Joan Parcra i Hogcr ftoc._"tvert.

GRUP DE MUNTANYA

• Dia 23: Cicle .,M'o ntserrat com a pretext ..: Canah; de Monh;errat · Sant Jeroni
(Tabor). Jtinerari: Monéstir de Santa Cocilin (680 m .). sendcr CR 7·2, pas de )'Arrcl, cana) deis
Avcllancrs, coll deis Patriarques , ennita de San t. .Jéroni, Moutcau o roca dél Moro (1.207 m.),
miranda dé Sant Jcroni (1.236 m.). Albarda Castellana, Camell de Sant .Jeroni, t.orrent i cóll de
Migdia, canal de la fuut dé la Llwn,' So.nto. Cecilia. Aquesta excursió, ambla pujada perla can81
dols Mcllanors, comp<>rta algunea dificullats. Vocal: Jawn• 1'orrcns (tolHon 714 55 421.

Af0t1Wrrat. Tereen sortida del Cide. Ca.mi del Pone· Colle& de Roea Mala. Novem.bre de 1991
U,.oc.o: B. Parera;

GRUP O'ESQUÍ
• Dies 1, 8 i l:S: Cursct d'c.ll(luí u Pnl {Ao.dorra). So1·t ldn dft Castellar a les 5 del roaU' de
La Vallesana. lnformaci6: J oumc Sore o al t.ele!<m 714 73 OO.
GRUP FQTOGRÁFIC
• Te rtúlia fotogritflc:a. Oia 6: Aqué<t 1110$, en la ll'<lbada de t.o~ el• afea:ioruu.s a la foto·
cro.Jia. vindri. el nostre amic JCIM'P Craells a pa.rlar.r1.M sobro com fotografiar en cond1eloot
advc..rscs. La terbl!ia sera c:om aempt'e a les JO de 13 ni\. al nc»lre local 50cial. oo us esperem a
&ote ja que pt001Ct se-r molt intereuans..
• Concu.rs de diapositivc-. Pnlparl.!u ja les diapo5iLivee l)f'r participar al concura en el1
tcmee habituals: MWlto..nyn i lliure. Enguuny ~1 vl!rodicte ea ft'rA el dia l •l de m~ i el pnui de
le& d.iopositives l'endemA dio l 6. Eo el pl'(lper butUeLí hi sortirnn les bnsee
• Atcnció: Es ven ...; 1) Cllmetu Vílloo Son>' Handycnm CCD-V 600 E, OOUlpletnmenc nova,
por estrenar i nmb t.ota In ¡t~rantitL Pnm: 160.000 .PCMCte&. Preu •El Corté I.nglós»: 180.900
pe••• wo. lut<>rcssot, telefonor oJ 714 58 70 o al 7H 65 17. 2) Zoom m!l1'co Sigma F/~ · 5 ,6, do 200
mm. És uou, amb dos any• dt gurautin. Preu: 25.000 pt>RHetcM. /\drcoou·voe n Pep Sora, telMon
714 73 00, elo migdics.

CICLE DE PROJECCIONS
Cootinuant amb el ade palroana~ per ·La eaua., Di• 2, 1 <an-rianl l'onlre pte'rist inicial·
menL Els pa.i.s:os del so1 i els tornclja. a citrrec: de Jaumc M06tret- 0.:. anys en solitari pel
sud·est asi3tic: T ailAndia, Filipinet~, Indo005ia, Si.nppur ¡ MoJU.a. Uoc: Audituri Mun.icipal, •
dO& qUJlrl.& de 7 de la tnrdu. - l)¡.a J 6: l."home i ln natura, ~r mctubtcs de la Fundoció Roca
i Ga1és. Tipus dé pnisn,ge del not~tro país; usos que l'botnc n'hn fct. Al lucn.J social, a dos quo.rta
do 7 de lo tarda.

CENTRE EXCURSIONISTA DE CASTELLAR
Grup de Muntanya

CICLE DE S ORTIDES

MONTSERRAT COM A PRETEXT
Setembre 1991 a juny 1992
5a SORTIDA · GENER 1992

COVA DE l 'ARCADA- ELS PALLERS
Itinerari: El Castell (538 metres), clot del Tambor, font de Xebret, cova
de !'Arcada, torrent de les Grutes, pas del Príncep (965 metres),
refu¡,>i Viccns: Barbé, les Iloi¡,'Ucs, era deis Pallcrs, caroí deis
Pallcrs, can Salscs, el Castcll.

D'EI Castell al pas del Príncep
(pel clot del Tambor, cova de 1'Arcada i tórrent de les Grutes,
90 minuts, aproximadament)

Agafem la pista i passcro pcr sota de la casa per anar a raure, de baixada, dcsprés d'una amplia giragonsa, al pou del Castcll. Les seves turnes
ens queden, a la dreta, situades en el llit del torrcnt.
Avancero (direcció nord}, pel seu buc, plantat d'oliveres, en un extcns
pcdrcgar (clot del Tambor). Al final del carop, la vall es tanca entre parets
i caldra buscar el camí, amb alguns traros for¡:a brut, que discorrc pcr la
vessant de la nostra dreta (est). Aquest tros de trajectc es podria efectuar
amb mé.~ comoditat i rapidesa si el camí es presentés en millors condidons.
Revoltem per la dreta la triangular roca del Tambor i a la mitja hora
d'haver iniciat !'«aventura• estero al pla de Xebret. Cru'illa. A la dreta, un
corriol, for¡:a ben marcat, remunta vers a la cova del Cabrit i la Palomera.
A !'esquerra, amb molt millor aspecte que el que nosaltres S<.'f,'Uicm fins ara,
es desplega, davallant, el camí de can Salses.
Seguim enfront i als 5 minuts trobarem, senyalitzat, el trcncall que
mena a la font de Xebret. Pugero fent algunes giragonses fins a \Ula nova
bifurcació. A la drcta, amb \Ula flaroant sageta pintada de color verd, altra
vegada, tenim la possibilitat d'acostar-nos al torrcnt de Migdia. Pertoca ara
anar flanquejant la paret de roca (nord) i als tres quarts d'haver sortit d'el
Castell, soro ja a les envistes de la cova de !'Arcada. Per la scva grandiositat, certament, és digne d'ésser visitada.
El trajecte continua ascendint pcr \Ula zona de blocs caiguts. Creuem
el torrent de les Grutes i aviat tenim a davant (6 minuts), la bifurcació
que, a !'esquerra, va a buscar el torrent del Lloro. El nostrc itinerari, ben

a l'inrevés, es decanta a la dreta per a situar-nos a la llera del torrent que
fa poc hem travessat.
Durant una bona estona anircm pujant pel mateix torrent. Alguna
vegada haurem de fer servir les mans per a superar algun petit obstacle.
Abandonem, finalment, el torrent per la seva riba esquerra. El corriol ara
tra~a unes sobtadcs marrades i ens aboca vcrs unes llastres de pedra. En
tot el trajecte, unes oportuncs senyals de pintura fan un bon scrvci d'orientació i confirmen que hi transitem correctament.
Arribem al camí, més ample i marcat, que va del refugi a coll de Port.
Hi accedim, concretament, entre el pas del Princep (esquerra) i la covnfont de l'Esllavissada (drcta).
Ala 90 minuts, en un petit trau entre agulles, a 965 metres d'al~da
(sois 10 metres mcnys que coll de Port), ens topem amb el pas del Princep.
Si la jornada és asolellada, pot ésscr un bon indret per a esmorzar.
El Castcll. Emplacada
a dalt d'un petit turó,
des d'aquesta
estrategica masia es
pot contemplar, scnsc
esfo~, bona part de la
vcssant meridional de
Montserrat, des de la
regió de Tebes o Santa
Magdalena, fins a la
darrera carena del
massfs, on els
llegendaris Pallers
tanquen el magno
horitzó ja encarats vcrs
els oonreus del Bruc.

Del pas del Príncep a el castell
(pel refugi V. Barbé, les Bo"igues, l'era deis Pallers i camí deis Pallers,
90 minuts, aproximadament)

La continuació de l'itincrari transcorre pel camí •cl8ssic• que du al
refugi. No obstant, pot ésscr útil con~ixer els trencalls que, a banda i banda del nostre, es van prescntant. La primera bifurcació (dreta), avanca cap
cl pas del Dit i enllaca amb el trajecte coU deis Frares EncantatsfcoU Lloro-Monja-Bisbe.
Minuts més tard, a !'esquerra, seguint el torrent del Lloro, s'enfonsa
un corriol vers la cova de !'Arcada. Aquest camí travcssa perpendicularment el del refugi per a enfilar-se cap el bassal i coll del Lloro.

A !'esquerra, un petit carener rocós en.s ofereix l'oportunitat d'anar a
donar un.cop d'ull des de la miranda de les Agulles. Té una vista panorA·
mica excel-lcnt.
Ja a prop del refugi, a la dreta, senyalitwda, arrenca la ruta de la canal
Ampla. A la seva part alta hi trobariem el PorteU Estret o coll d'Agulles.
Als 20 minuta fem cap enfront del refugi Vicenc Barbé (888 metres
d'al~da). Baixem ¡)el camí (amb algun traro pedrcgós), que s'acosta a la
Portella A la dreta, deixem alguna petita viaranys que permctcn ass()lir el
coll de les Bessoncs. Als 5 minuts tcnim, ,a !'esquerra, la bifurcació que inicia
la davallada pel torrent de les Bolgues. Es un trajecte d'un.s quinze minuta,
que permet accedir comodament a !'era deis Pallers.
El.projecte inicial de la sortida consistia en recórrcr la serralada, de
nord a sud, i baixar al serrat de les Ames per la canal del Pages. Dissortadament, al fer la prospecció previa de l'itinerari, varem topar amb notables dificultats, en bona part ocasionades pels efectcs de l'acció devastadora de l'inoendi de 1986." El •camí•, amb abundanta trossos molmcsos i amb
la majoria deis altres, incxist~nt, condiciona: el pas d'un grup de persones
a tenir de rcalitzar • norilures• i alguna •inventa• que, crciem, no val la
pena de fer, amb l'afegitó de córrer el risc, inneoessari, d'una caiguda en
un terreny abrupte, descamat i poc agradable. Una segona prospecció va
aconscllar de fer una davallada senzilla, racional i sense complicacion.s,
seguint el canú deis Pallers.
Als 5 minuta d'haver abandonat l'Era deis Pallers tcnim, a !'esquerra,
l'inici d'una de les pistes, obertcs a cop d'excavadora, per a facilitar la retirada de la fusta cremada. Malauradament, malgrat que ho vArem intentar, no servcix per a enllacar l'itinerari amb el serrat de les Ames.
Dcixcm, a la nostra dreta, dues rutes d'accés vcrs coll de Guirló. A
!'esquerra d'aquest no seril dificil veure les ruines de Sant Pau Vell.
El canú, ample i scnyalitzat amb pintura verda, s'acosta a un bosc de
pfns i abandona la zona cremada Destacarcm la bella panorAmica de la
Portella, els Pallers i la parcl occidental de la zona d'Agulles.
Més aval!, deixem a !'esquerra un brancal de la pista, fo~ concorreguda pels vehicles deis escaladora, que s'enfila per la base de la muntanya, i permct e~ la distAncia amb les parcta que envolten El Vermell del Xincarró, zona en la que, darrcramcnt, s'bi fon practiques
d'escalada de ccrta dificultat.
Finalmenl, agafem una bifurcació a !'esquerro i pa.'lsem pcr davant de
la masia de can Salsea. Minuta més tard arribem al final del recorregut.
Avui oaols• hem caminot unes tres horetcs efectivas. Malgrat aixo, bcn
segur, s'bauni descobert o retrobat uns indrcts bonics, inBOlita, amagadeta.
Altra vegado cns baurem convcncut de que lo muntanya de ~ontserrat
ofereix, com poqucs d'altres, t.otes les altematives i possibilitats. Unicament
cns demana un preu rclativament baix: csfor¡:, voluntat i perseveranfB.

J
CICLE D'EXCURSIONS
ccMONTSERRAT COM A PRETEXT»
PROPERA SORTIDA: CANALS DE MONTSERRAT
(Patriarques, Tabor, ooll Migdia)

La oolosal figura
del Cap de Mort,
a la scrra de les
Lluernes i, al scu
darrera, el serrat
de sant Patrici o
del Patriarca,
cresta que domina
la part superior
de la canal deis
Avellaners, una
de les més dretes
i llargues de
Montsel'rat i de
les poques que,
encara avui,
presenta un
aspectc més
salvatgc.
6u SORTIDA DEL CICLE. 23 DE FEDRER DE 1992
Itinerari: Monestir de Santa Cecilia (680 metrcs), scnder GR 7·2, pas de
I'Arrel, canal deis Avellanera, ooll deis Patriarques, ermita de
sant Jeroni, Montcuu o roca del Moro (1.207 m.), miranda de
sant Jeroni (1.236 m.), Albarda Castellana, Camell de sant Jeroni, torrent i ooll de Migdia, canal de la font del Uum, santa
Cecnia.
Hores de camí: 4 (aproximadament)
Es tracta d'un recorregut, matinal, amb poques dificultats.
Punt de reunió: aparcament enfront monestir de Santa CecOia, a les 8 del
matí (en punt).
Vocal: Jaumc Torrens. Telefon 714 55 42 .

•

NOTICIARI DEL CENTRE
OBRES AL WCAL
Al ooslre estatge soeiarestem d'obres. És arnb molta satisfacció que cns plau assabenlar
a tots el& socis que .abans de Nadall'Ajuntament. inicia les tan neccssArics obres de millora
de la solera del sostre del local. Amb aixo eaperem que s'haurá solucionat d'una vegnda l'e.nu\jós

problema deis diversos i abundan te degoters que últimament malmcticu de maJa manera el

cel ras que, pel seu mal eslat, ens obliga a suspeodre l'exposició de la passada Fcsta Mlljor.
t diem estem, perqu~ les obres, encara que ara de carficter menor pcrb no pe.r aixb
menys importants, cstan a punt d'entrar en u.n.a segona fase que ha de consistir en instal·lar
un aparcll de vcntilació for¡:ada a la biblioteca !l"r poder rebaixar al maxirn el grau d'hwnitat
que cn-s malmct cls llibrcs i arranjar de passada un pan.,y de paret que té l'cnguixat molt

fct malbé com a consoqüCncia tambl5 de la humitat. gsperem que amb aquesta millora l.a
biblioteca guanyarb i tots cns hi scntircm m~s b~.
Si veniu pcl local podrcu vl!urc el que us acabem d'explicar i valorareu la importancia
de Jcs obres que I'Ajuntamcnt cns ha fet.

EL CAMINAR DEL CENTRE
ACTIVITATS DEL PASSAT MES DE DESEMBRE
(;nUP INFANTIL

• Dia 15: Participació en la portada del pcsscbrc n lo. Cas-tcllassa. A la tarda fcrcn el
pcsscbro del local social sot..o la valuoso direceió de l'amic J oan Munta.da.

NOU CRUP JUVENil.

• Oia 15: Portada del pegsebre a la CastelJassa de co.n Torras, a peu dea del local del
Centre fins ela peus de la roca. Sandra Altcsa, MOuica Comcllas, Joan CreWl, Oiga Fen-er, Marta
Mayuou. Alba Pinosa, .Koa Pont, Olga Prat., Laiu Rocnve.rt i Ester Vilar, amb Rogcr Rocavcrt. i
Joa.n Parera.
F..l\'TORNS DE CASTELLAR
• Din 4: CllSt.cllar, oost.a Vella, ooll ~ton
ner, Sant Sebastiá, I'Agell, font del Conadell,

puig de la Creu, Cast<>llar. Josep SorS B. Dia 6: CasteUru-, Gun.nta, Cast.ellet., t.orrent
Mal, ca.n Padró, Caatellar. n. Parera i T. M.
Dat•ira. - Dia 8: Castellar, puig de la Crcu,
ooll Roig i, per camina boseans, font deis Gos·
sos. font de Canyclles (que raja\•ll .anolt), i Cas.
tcllar. B. Patera i T. l\'1. Datúra - Dia 24: Ex·
cursi6 nocturna pér úSSist.ir n la M.issa del
Gall al moncstir de Sant Lloren\! del
Munt~ Castellar, pla dol Girbau, coll de Grua,
Quat.re Camint;, Hort. deis MOnjos, Sant Lloren e
del Munt i dava..llada pel mateix itinerari. Maroc) Gcrmti, Daniel Rcnom, Jaume Sor.s, Joscp
Sors B., .Montscrrat Sors, Mo.z·tí Griera, Mon~
scrroL Pla, Uu.ís Val.ls Areny, Joaquiw Torrn.s,
a.rnb él vocal Jowne. Torrnns. - Diu 27: Excur·
sió a l'Obae: Alzina del Solflri, coll de Tre$
Creu.s, travessa N-S del turó de Castellsa.pera,
Morral de la Porquerí838, !ont de la Pota, ooU
de Tanca, balma del Tinct, coll de Boix, o de
la coma d'eo Vila, cova dc)s 'I'ragiucrs, Graons
de Mura. i alzina del Sillari, pér Anna M. Tor·
ras i Josep M. Torras.

Amb el XXVI Pcssebre Ab.1nt d•inieiar

l'csoolnda a la Cast.ella88.a (Fot.o: J. Torrens)

ALTRJ::S EXCURSIONS
• Oia 4: Cordillera cant~bri<a: Tama, Sruo.nón, pie de Conobmo (1.370 m.), cim do la Peña
Vent.ooo (1.382 m.), ~1olfn de 1"" Moros (1.312 m.), i rotom a Solarzón, por Anno M. PaDejh i
Josep M. 1'o1"1'a•. Es tract.o. del6 ddl'ret·s cima de Peftu Sa.gra. que es dt>Rpcogen dumu.ot d~l
Dosliladero de la Hetmida, al riu llevo. - Dia 6: Kxrui'Oi6 pcr I'AII3 Ga.rrotxo: Pont del• Aures,
Sant Feliu del Riu, l.a !'lana, Santa Maria d'A¡ulte., eollet de SnnUI Maria, <ail'e de Comadello,
Taula de I'Aguotl, Taula d'eu Sala (cim culminan! del 11uig de llnssegodtt ( l.370 m '), coll de
Bas&eeoda, roll de Riu, La PJana, CorltiJ del Au1·~8 .•Josep Sora B. i Jnume Torrcns. - Din 7: Viailll
111 <aalell cilt.or do Queribús, a la C..Ullunya X..-d, un vcrilable n.iu d'áligu<>a, por Anno ~L PalleJ~
i Josep M. Torraa. - Dia 8: Matinal de p-rwP«ció 3 Mont.serrat: tnonestir, pa.s del& F'ronocsoe,
crmit.o de Sant Bcnct, coll de la Mbruia, pM dob Flautal.it, crmlta de la TMnitut, camf de l'Al"Tel,
canal Plana. paa dcls Flaut.Ats., ermit.o. de Sant SaJvador, cnnita de Sant 'Bfne4 monN:.tir. PeM
Cardona, Jooep Soro B. i Jauma T"""ns. - Dia 22: Cide de IOI'tides ·~1'-"'t..<erraL eom a pre·
text.. Matinal a la regi6 de Tebaida ron! del Portal, P<IO deis .'rancesoo, pla¡-a de Santa Anna,

ooll de la ~lbmio, pns delrt f:i1at•ta.tJ:t, scn·a de loa LlttenlC&, Sant Salvador (am). coll do la canal
Plana, camí de I'Atrcl, pla de la Trin.i~at, ennit4 de SRnLil Creu, miranda d~l• eratit.a.M, pru del"
Franalooa, font del Portal. Maria Alfara, Pilar AnurRt, Albert Busqucu. l"dre Cabodo, l'c,..,
Card<1na, ,Joaquim Castany, Tercs.a M. OaU:irn, Adrill l'leu, Frn.ncese Oeu. Margarida Forniul,

JOAéP M. Gandia, VicAn~ Candil-~. Marool Garrnb, Joan Cil, Elvira Cuardin, MontsE-rro~ Mañnl'4o,
Tomlul Mat.osa, Dalmau Mo.toos, Enncngol MIU'OOs, FeiTWl ~1al'CO&, Gcl)lma More. Bo.ldomcr Pn·
rora, ~p Ramon RcccrdA, Daniel Renom, Joon Sabater, ~laotserrat Sabntcr. Jaum<> Soro, J...,p
Sors B., Cristbfor Torra, JO!!ep M. Torr{t.s i Marta Vilunovo., a.mb el vocal Jaume TorrtM. - Oiu
29: Matinal de prospettió ll'it.incrari u Montte.tm:o.t: E l C~lHI.cll, clot d~.!l Tambor, cova del Cabrit.
cova de l'Arcacla., to~t. de les Grutcs, pa~~t d.d Prlnoep. rcfugi Vicenc 8arh;>, lb &•gues, era
dclo Pallers, elo Palien, Mrtal de leo Atn... """""' del G«g, can Sulsc<, ol CastcU J<""P Son
B. i Jaumé TorrenM.

CRUP O'ESQUI
• Aqueetlt. temponuic, des de principia d. dcsembl'l, bi t::~ hogut neu a lb 1211 ·"'t.-.nyH su·
ficicnt com pcr animor ela e5quiadonJ, subrctot cup a t·c~t del P'ir'ineu, qut: ét on mi'- gntixa do
oeu W ba hagut.. Esquí de fons, do munt.anya i de piHLO a'ha praclicat tots €'18 d.ics poAHiblcs per
gran nombre d'Nquiadont dé la DOOlro cntital.. Els m~•. •s<lW de pista, po>'b U!mbé e'ha ret .,..

quí de fons, com el que van practicar a 'IW.un&. el dio 7 F.nric Zorrilla i Daniel Re-num. i junt:a·
ment. amb .Joun Muntadtl, ~ls dies l4, 23 i 27, i esquí de o:nmtnnya, com l"excu.rsió que va ft"r
Joaep M. Torro.a e) dia 14: Collformic., S:.1nl A.tldreu de In Castanyu. pla d.- Lu B<lt'raca, creu dfl
Ma~alla i cleocooa.
ESCALADA

• Dia 28: E.$C8Ladn a Sttnt. LJoronr: &gontt ~:tSOOll&:ió a I'Agull.n Amarodn, situada no gairo
lluny de la CasteU""" de cu Torras. Anna M. Pollejil i Josep M Torras, junt amb \! Uwsa i
Joan Xubiola, d6 la UF.C Coll·blanc.
CJCUSMB DE )lUNTANYA

• Oia 7: Tmo Plns, Guan<a, Gtitcllar. ,Joon p....,.._ - Dio 8 : castellar, Tres PI... La Vlla.
Sant Feliu de Codines i rctorn. 5.1 Km. Jordi Moré, Rumon Clapt:nl i Pe,. Sunon. - Dio 2G
Castellar, Cadafalcb, Sant Lloren~ Sovull, el Mnrquat, ~nol del Llor, coll d'Ercs, ooll d'E-'t.coallt~"•
MRladopcra, Gtitellar. Alfons Lorenzo, Jon:fi l'arera i Joscp CI•Jl<'rs. - Dia 29: Ca•tcUar, c•n
Fon~ El Gilbeu, Les Arenes, !ont del l'látan, Cadafalch. puig df. 1• Creu, Co•teUnr Jonii )Ion!
i Pe-re Simon.
CA.~NAOES

POPUt-ARS 1 MAll.XES

• Dio 8: 1 Trvbada de Cata!unya, a Ccrot (el Vall.,.p;r), on se celebrt una mil)a maraló,
o.mb patlicipacló d'adctes, d'una banda i altra del Püineu cutalh, junt. amb unp colla d'octe!:llúdica
i culturals organitzats pel'" ht Comi~it~ Ocparl.Hmcnto.l de CutSCs del Rouelló i Mnl'athon do
Qatalunya. Van prendr&-hi parl, Atulo M. Pall<tiA i Joscp M. Torru. - Dio 25: IX P14Jnda • la
Mola, del día de 1\adal («gnnillada poi Club ~luctan,.nc: de Terrassak can Robcrt, d~m a
can Pobla, erunf nou de la. Canal, Hort. dels ~onjos i cim de la ~tola. De rntOrn a cM Rohert, Vt'l
tenir Uoc un piscolabis i ot brindA amb xampo.ny. Jo..o;ep M Torras va prend.rc-hi parl, i csme~b.

31'32'" •• fer la puja<la. - Dio 29 W CW'!la Popular de Clinovco 03 Km.) a la folda del puig
del Sw, al Moot.sony; van parúoiper·hi Anna M. Pallcjll i Jotep M. TOfTBt. - Dia 31 : V CUI'!la
de Sant Silvestre. a Manlloo (6 Km.): "'"' el• que acaberco la cuna "'beren un M do Cap
d'Any. Hl van oórrcr Anoa M.. Pallejl i .Jo!;ep M. Torras.
CICLE DE PROJECCJONS
• Dio 1: Les ser..,. d e Catorlu 1 Sc¡¡uro, crui11a biogcogrlúico, pr.r Angel M. Hernándcz,
lribleg. - Dia 22: 'l'akJim akau (do la Mun~-:Olia. interior a) Xinyinng). Lu n).ta de la seda, pcr
Jooqwm Monloriol, gebleg.

ALTRES ACTMTATS
• Dia 12: Tertú.lia (oto~lica durant la qual

s'elcg~n tla temes del propc.r concWli an·
yaJ· Primer trime!Jtre, Lliure; tqOO, l'onl.s; tercer. Uiure; qu&m. io'lora i SaJó de Muntanya. Dio 16: XXVI Pessebre a la Castella.'IJia. El const:tUI Con~ Lópoz. El pujA des de Casaellar
el Crup J uvenil. junt amb Jow:ne 'J"c>rwna, Daldomer Po.rcro i Tueu ~f Oat%i:ra. Hi as.siatireo
100 pcnon... Els
quo ~~ Pitia"'" al ám r~n: Joac¡wm Cut.any, Ja:une Sara i Jooep
~1. Torras.. - Dia 15: Const.ruc:cló del pessebre al local lKK:ial 10t11 la dirocx:ió del mestre
pcacbrista i vice-president de l'entit.at Joan Muntada - Tha 20: lnau¡uraci6 de l'crposició de
cerhm.lco Il l·Io.stra·Concul"l!l Joves Ctrami¡t.cs .Ciutat de l..a Risbo.l•, nmb l'MHú;tencia del scnyor Cucurull, repre~ent.ant de •Ir' Co.ixa .., patrocinadora de l'actc, i do tli\'crse~;> autoritats mu.·

...,....don

nic..-ipa1s de Castellar. - Din 25: Jn.ouguració de l'exposició de ColOJCrafies prcscnt..ades i lliurado promiil als J,TUanyHdorK dols toncur&OS.

moot

ART 1MÚSICA
Sant Pere d'UIIastre, 9

Telefon 714 55 71

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

FADERS, S.A.

Propil Domestic Industrial

FABRI CA<; IO
DE MATERIAL
D' ESCALADA
1 ALPINISME

.;;:::=:;::::""

Polígon Industrial
Pla de la BruQUCrD

Carrer Barcelona s/n.
Tele fon 714 66 11
CASTELLAR DEL VALL~S

R.A.R.S.A.
Avda. deis Fruiters, 1
CASTELLAR DEL VALLÉ$

lnstal·laclo na i s ubministres
gas propa
Concesslonari Ofi c ial
de Butano, S .A .

() ~~t~f~~~~!~~~~d•VEHICL~<
'

VE I\IH DE COBERTES
Pas~ci g. 72

Td. 71 4 51 91

CASTEI.L.i\R 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.

