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En el butlleti del Centre, t.ot.o ho sabcu, nonnalmcnt no s'hi fa cap articlc 
amb camcter d'edit.orial o davantal Des del nostre punt de vista, no ho oonsi
derem o~ssari ni adequat. 

Avui, perO, creiem que en aqucst exemplar d'homcnatge, cal fcr una peli
to cxcepció pcr a presentar cls escrits que, a tft.ol d'ofrena postumo, reten 
diferent.o membrcs de l'entitat al que fins fa poe era el nostre prcsident, en 
Koldo Basterretxea. 

En el contingut d'aquests escrlts, potser hetcrogbniamcnt, sura la menl6-

c"Uda cstimació que s'havia guanyat i el tcstimoni del scntiment pel seu tros
pAs. 

Diueo que els bons excursionistcs són gent scnzilla, sensible i agralda, 
que sap acollir, enc.cndre i estimar, en qualsevol moment, a tots i cadascun 
deis companys que integren la famflia muntanyenca. Aquestes virtuts, que des 
de fa prop de quaranta anys, de la má de l'inoblidahle •Pa re Cab"" han estat 
semprc el nostro nord, les veiem o intuim avui, reflectidcs en oqucst but.lletf 
d'homenatge. 

Són unes mostres, ben di¡¡ncs, deis seu.s autors, persones normals i co
rrents, que espressen aiiO que scntcn i rccordeo des d'uo oh•ell scnzill i pla
ner. 

Uamic Koldo, que el passat mes de maig, en el davantal del bullleti nú
mero- 300, feia, amb entusiasme, un elogi de la labor d'aqucsta modesta publi
cació mensual i ens enooraijava a prosseguir, poc s'imaginava. i nosaltres en
cara menys, que la segücnt nota editorial hauria de servir per a donar-li el 
darrer corniat. 

Molauradamcnt, eU és ara histbria del Centre. Per m~rit.• propis, ha pas
sat a formar part activa d'aquest valuós patrlmoni ool-lcc-tiu, aoonscguit amb 
esfo~ i espcrit de superació, que tant representa per a tots. 

Per aixO, malgrat l'absencia, el Koldo sempre estam al nostre C06tat. Per
qu~. a pesar de que ell hagi arribat, prematurament, al final del camr, el seu 
record, com un esplll, ens ajudurá, t.othora, a continuar endavant. 

SERÉ OCELL 

He deiz:at la casa meua 
i pol.Ur no tortUJri, 
s6c -¡¡ tllliberat, 
ara, uisc sen~ turments. 

Sento pa.u desconeyudo, 
el meu cor se sent folif 
sense neguits nsto lliun; 
m'M tref el pes CÚ!l nt<lU CÚ!stt. 

Sentir prop la hutrumitat 
no em {a pas 11030, 

veig claredat al uoltant, 
espai i llum dintre els ulls. 

Consell de Redacció 

TXORIA IZANGO NAIZ 

Neure etua ZdzÚl dut 
eta agian bertaro in.oiz ez itzuli ni, 
txori askatua Miz eta 
orain pena gabe naiz bi.zi. 

&ke ezezaguna dauJUJt, 
biJwlza zoriont&urik, 
arduragabe, asJre nago, 
zoriaren pisua l<endua dllt goinetik. 

Gi.zatuia hurbilik senti, 
t>Ucpa egin gaberik, 
argítasuna inguruan ik¡a, 
/>e8ietan espazitJ bdea argi.z. 

(Fragment de la poeoia llegida en l'acte del Séu onterrament) 



ADÉU A L'AMIC KOLDO 
Va.ig tl:nir la sort do oon~ixcr en Koldo el ee

tembre de 1984 quan part.icipAvem a la tradicional 
~fatagalls-Montscrrot, i a resultes d'unes petites 
rampes a la cuixa que l'angoutavcn, vaig ajudar·lo 
amb la petita fannaciola de la meva motxilla; gra. 
cies a aquesta coincidbncin vlrem caminar junts 
moltes hore$ d'oquella n1L A mesura que la ooovena 
amb ell ero més intensa, m'adooava de la forta 
personalitat d'aqucet nou oompany, i tot i que jo no 
tinc mnssa (acilltat de paraula vam passar unes 
hnres molt agradables; mnlnuradament aquellas 
mol~stics a la cuixu no van pcrmetre'ns arribar 
junts a Mont.serrOL, la tita que a la sortida tots 
portero al nostre ponsnmcnt. 

Qunn en Mero va deixar la presid~neia del 
nostre Centre Excursionista i en l'assernblea gene
ral de socis ningú va ser capa~ de posar-se enfront 
de l'entit.at bé pcr manea de tcmps, bé per rio VO· 

ler-se compromct~'s. pcrsonalment vaig teoir un 
desen¡¡any; perb quan en Josep Son em va comu
nicar l'agrodnblc noticia, de qu~ en Koldo estava 
disposat a ser el nou preaident, el oc! es va obri r 
davnnt mcu; quin pea de sobre em treuria en Kol· 
do!... 1 efectivament així va ser. 

Els cine mesos que he estat treballant al seu 
costat amb les tasques del Centre, han ooofumat 
de bon tros la primera impressió que vaig tcnir d'ell 
en aquella caminada en qu~ el vaig con~ixer. 

Al Centre, tot i la sevn curta durada oom a 
president, ens ha donat a tots una injecció de vita
litat, pcr oontinuor, sinó tot.s, alguns deis projectcs 
que tenia en mcnt; n'hi ha d'nmbiciosos oom el seu 
carácter, i me.OOa a la sevo vitalitat aquestes idees 
es veien rápidament realilzades. 

Ara tomo a estar igual que després de l\1ltima asaemblea, perb amb una gran 
direr~ncia: el pas d'en Koldo pel Centre ha cnfortit els noetres ruúms a treballar pel 
Centre i per Castellar oom era la seva més gran íl·luaió. Oina les noelre$ possibili
tats intentarem continuar la tasca que ell tan encertadament havia iniciat. 

Amb tont poe temps de oon~ixer en Koldo ja en podría explicar uo munt de 
coses, perO cree que el més ímportant per la scvo memOria és que tots els membres 
octius del nostro Centre treballem més que mai pcr retre un pctit homeoatge a la 
tasca que ell inicl~. 

Or~cles per tot, Koldo; adéu a un bon amic. 

Joa.n Montada 



EL CAMÍ A SEGUIR 
En aquestes ma!Alixcs pAgines, altres 

socis i amics ben segur que ens explica
ran un seguit emotiu de records i alguns, 
pot.ser lntimamcnt emocionats, de les vi
v~ncies viecudca al costat de l'amic Kol
do, tot glosant-ne, és ciar, la seva pe~ 
nalitat tan acusada i també la scva gran 
qualitat humana. Jo, com for~a altres 
oompanys que hi hem compartit, malau
radament poques, pero intcnses hores de 
lrebnll i il-lusions, voldria ara fer-nc 
mcvcs, par tal de fer-vos-les extensives, 
une• paraulcs seves publicados amb mo
tiu de In aova pressa de possessió del 
cbrroc de presidcnt que apareguet'(!n en 
el butllctf dol mes d'abril. Deia: .... m'a
gradaria que, en el futur, el Centre Ex
cursionista de Cast.cllar no bagués d'es
collir cls preeideots de la manera que s'ha 
hagut de fcr amb mi•. 1 continuava: •i.ÉS 
que ja no queden il·lusions ni ganes de 1 Curva de BTI' 
trcballar aiLrulsUcnrneot per entitats com 
la n06tTa? ¿Com pot ser que tanta vitalitat de base no vulgui ser recollida per nin
gú?•. Paraulcs aquestes que porten una enonne c.\rrcga de veritat i que en aquell 
momcnt culbric Uegírcm sense aprofundir-hi gaire. 

Ara, pero, en que la fatalitat del seu inesperat traspbs, quan tots ~iem fennn
ment encetar un perfoda de temps, d'anys!, en qub no ens mancaria la formidable 
empenta i entusiasme en ell innats pcr afrontar l'esdevcnidor amb renovat impuls 
creador, és quan aquelles paraules prenen lot el scu real contingut davant la rcali
tat inexorable de tirar cndavant l'entit.nt mancats del seu tnrannil cmprenedor. Es
pcrcm que bon nviat, com més aviat millor, aquello •vitalitat de base• que ell deia, 
dongui provea fefaents de que no són unes paraulos sense contiogut, una frase més, 
una do tante.!l ... És neoossari que es vegi ciar que al Centre encara hi ha persones 
amb ganes de treballar amb esperit de scrvei i sacrifici disposadcs a assumir serio
ses responsabilitats. 

Avw aqucst butlletl és, pcr damunt de tot, un ""nzill, pero sincer homena~. 
malgjrbat i tot, oi voleu, pero fct amb el eor, que dcdiqucm al que fou el quart pre
sidcnt del Centre. Ell inaugurá un nou cstil de fer i engre.car que seria be, cree, 
que s,.,ogu6e eoeomanat a tots els exrursionist.co Clllltellareocs. L'obra del Roldo, rurta, 
pero molt ind•caUva, ba marcat un camí. Trobarem aviat qw el voldd seguir? ¿'!'ro
harem qw voldn\ prendre el testimooi que ell deixll matt.<a aviat i si no seguint el 
seu ritme, almeoys intentant·ho, prosseguir In cursa de serveJ, treball, entusiasme i 
esfo~ que ell comen~il? 

Si el rellevament és promple renlitat no hi ha cap dubte que sen\ el millor 
homcnatge que podrem dedicar-ti, car és ben pnlbs que la seva d~ria no era altra 
que treballar poi Centre i per Castellar. Des deis alts cims que ara ell pe1;ja consta
tar que hi ha qw l'hn en~s i vol fer-sc-la seva aquesln divisa de treball i il-lusió 
que ell t.nn profundamcnt tenia arreJada al cor, 1i seria un gnm motiu de satisfaeció 
i bcn noble orgull. Si d'ell ens sentíem amics, no podem fallar-hi, a l'amic; .no po· 
dom, no hem de defraudar-lo. 

Joeep &re 



UAMIC 
Vaig con~ixer al Koldo fa més de vint 

anys, quan va venir a treballar a la tabrica 
del vidre, poc després d'haver acabat la 
~guerra•, que era com ell anomenava el ser
vei militar. Havia crescut a Guardiola de 
Bergueda, lloc on els seus pares s'havien 
traslladat des d'Euskadi, i va ser alli\ on, 
malgrat sentir una forta ascend~ncia pels 
orlgcns del seu pare, va anar adquirint el 
trcmp deis homes del nostre pafs. Les se
ves amistats i els seus mestres -entre ells, 
mosscn Josep Armengou- van enriquir 
aquesta formació complementaria que la 
situació deis dos parsos i la seva sensibili· 
tat Ji permetien de comprendre d'una ma· 
nera natural. En Koldo tenia com a llengua 
materna el castella, donat que la seva dis
cretá i entranyable mare és asturiana. Per 
aixO mai no va tenir cap prejudici en au
toafinnar-se immigrat, i mostrar-se orgullós 
de capir l'arrabassament de llibertat nacio
nal que bases i catalans patim respecte deis 
espanyols. Ell se sentia base i catalá en la 
mesura que se sentia solidari d'aquesta 

Priu .. 1iques d'escalada 

mancan~. pero, per damunt de tot, se sentía solidari de tots els homes i de tots els 
palsos del món sense llibertnt, i només acceptava aquesta assumpció com un de11re 
social envers les conseqülmcies que aquest fenomen depredador genera. Va partici· 
par activament en política com a independentista convcn~t. fins que va veure com 
es truncavcn les cxpcctatives do ruptura amb el rcgim anterior, pero aixó no el va 
desmoralitzar i va continuar sel"\int al pafs participaJlt i col-laborant en totes aque
lles activitats que Ji scmblaven genui"nes. En Koldo va aprcndre a expressar-se i a 
viure en catala i ja. do bcn pctit, participa en tota mena d'activitnts própies i tradi · 
cionals com la Patum do Bcrga, de la qual scmprc va ser-ne un Pie extraordinari, 
tins al punt d'aconseguir que, malgrat el sen canvi de residencia, li mantinguessin 
o1 «salt.. Era un esportista per de1inici6, és a dir. un home cntrcg-at a J'esfor~ físic 
i al {air-play. Ju¡¡.l. a himdbol amb el Bcrga i amb el Sabadcll, a Oivisió d'Bonor. 
Quan, poc dcsprés d'arribar a Sabadcll, va entrar a dibuixnr a la fábrica del vidre, 
vam simpatitzar de seguida i alli, sobretot, va concixer a la que ha cstat la seva 
muller, la Magdalena Pujol, amb qui es va casar i va venir a viure al nostre poble. 
Pero, en Koldo, per a mi, ha estat molt més que tot aixó. Ha estnt l'amic que escol· 
ta i ajuda; el confident de les situacions més íntimes que, a vcgadcs, no es oomcn· 
ten amb ningú més; el company que et diu les c-oses tal oom les sent encam que no 
t'agradin i amb el que també et baralles, eQm un matrimoni bon avingut. Per aixo 
cm costa de fer un escrit reoordant la seva trajectbria. El nostrc tractc fou massa 
personal. L 'havia acompanyat alguna vegada quan jugava a himdbol i havicm sortit 
a caminar junts en multes ocasions. La tianquil·litat de la muntanya el relaxava i 
l'csfor~ de la caminada l'allunyava de les cabi>ries que semprc el neguitejaven. Junts, 
i amb el Modcst Bordó, vam anar caminant de Castellar a Guardiola por unir les 
duos cases que li donaven sostre. Junts, i amb l'Isidre Cabedo, vam anar caminant 
de Torrassa a Sant Lloren~ deis Morunys per unir les dues cases que, a mi, també 
em donen sostre. Estic segur que junts, i amb molts d'altres oompanys, tornarem a 
unir les nostres cases algun dia. A reveure, Koldo! 

Ramon Falcó 



NOTES PER EN KOLDO 
Acabo de passar uns dics cstran,ys; fa tres dies que em comunícareo el teu ac

cidenL de carrerera, es pot dir que fa tres dies que no rasco bola; he assistit a unes 
reunions al Centre per parlar do tu i no sé qu~ altros coses per la bona marxa del 
Centre; he fet unes gestiona, poro, saps qu~ em passa? Tinc l'estranya wnsació que 
faig poc. Tu - per descomptat- en cas ccntrari, haguessis fct molt més. 

Avui, després de la cerim~nin, hcm anaL a donar un volt (estero de vacances) 
cap al mar, potser all~ el mcu esperit es rcconforti una mica. Fa un dia bonic i el 
oel és net per uoa marinada suou que bufa en la tronquil·lu plalja; de la maleta del 
cot.xe trcc uns estels que volaran per tu Koldo, són onze esLCis de colors un darrera 
l'allre, eón d'aquells que parlllvem amb tu fa uos dies, en diucn ncrobll.tics, ara pugen, 
ara baixeo. ara una rodona, ara cap a la dreta, ara cap a !'esquerra. Et veig feli~ 
Koldo, allll dalt fent tombarellcs al cel com els estcls, el teu riure franc i sonor arri· 
ba a les mcvea orelles, i aixb, creu·me, em dona llnims, que bona falta em fan. 

Orllcies, Koldo. 

,Josep LUnares i GiOOrnau 
· Agost 1992 

AGUR, ADISKIDE 
Altres companys. amb les seves aportacions a aquest butlletf d'homenatge. és 

probable que ens ofereixin un apropament a les vivcncics, alegries i neguits que 
havien compartit amb l'amic Koldo. 

Tot i que la nostra coneixen~ arrcnca d'any!r enrera, voldria centrar aquesta 
pctita reOex:ió en el període ccncrct deis darrers mesos, temps en que ha ocupat la 
presidbncia del Centre i en el que, log:icament, el nostrc traCLe ha estat intens. 

Por donar-vos una idea del seu entusiasme per les distint.es activitats, sois vull 
apuntar, per cxernple, que un diumcnge del passaL mes d'nbril, volun~riament, es 
va llevar a dos quarts do 5 del matf amb !'única finalitat d'acomiadar un grup 
d'excursiooistes que, des de Castellar, iniciavem una Lravcssin do muotanya. Aquest 
detall, que dóna una gran fo~ moral als que ajuden a que ols actes que organitza 
l'eotitet rutllio. ja eos va deixar entreveure, des d'un principi, fins on arribava la 
scva vitalitat i esperit de scrvei. . 

Altrcs vegades, amb u.na tclefonada puntual, s'inreressava per les incidencies 
d'una excursió i, en acabar-se la conversa, sempre hi afegia aquells mots d'en~ 
raijamcnt que tant s'agrocixcn. 

La seva tasca, decidida i ener¡ica, anava orientada a obrir l'entitat als joves i 
ols infants. Amb la creació del grup de BT'l', del que era un deis principals impul· 
sor&, va intentar potencinr-la. El seu irrunediat projccto, que ja hem ~robat en vies 
d'exccució, era prQcurar consolidar l'excursiooisme a CastcUar mit:Jan~ant els cur
sots per a la formació de mooitors de joven!. 

Per desgrilda,. l'ombra de l'infortuni ha treneat, sobtadamcnt, l'optimisme i 
l'csporan~ que es respirava dins el Centre. Una pérdua -altra vegada- dolorosa i 
importanl No ho eotenem, pero é& aixf. 1 com costara ara d'omplir el seu buit.! So
bretot, no cal dir-ho, entre ela scus familiars més propers, pero també dios deis 
rengles eXCUl1!ioni.stes. 

Malgrat tot, les meves l!nies no voleo ni poden ésser uo dava!lllll de sinonims que 
scrvcixen pera ben poca cosa. Penso que no és hora d'inhibir-noe. En el cas de la nostra 
entitat, al meu entendre, l'únic camf vlllid és el d'intentar prosscguir la ruta que ell, 



Vall de Maran Wt.a Cedanya) 

iJ.Jusionadament, h.avia iniciat. Per a esoomentre aquesta labor amb possibilitats de 
rrehtir és i aeri oecessari el suport i la ool-laboració de lota els que vllrem teoir la 110rt 
de oon~u<e1 i de trcballar al scu oostat. Estie segur de que aixb fóra una de les eo6e8 

que ens demanaria amb més insistencia en aquest dillcil momcnt. 
Que el pas del Joscp Lluís BastcrTctxca. •Koldo•, pel Centro Excursionista de 

Castellar no hagi esdevingut sois un bonic i efimer miratge, únicament depén de 
nosoltrcs. Ell ens ha cpofiat un gresol amb el seu testimoni i la seva empremta. És 
ju•t. dones, malgrat la tristor que ens amara, que apfem el relleu i amb renovada 
il·lusió sigucm capai'J'! de continuar caminant pcr la comprumcsa ruta que tanim 

, cnfront. 
Ac~ a la uall, hi deixes bo11s record$ 
i animes tri.<tes per la teoo marxa .. 
Pero, com tu, oolem ser homes d'un pals lliure. 
És per aixi.J, que la pena minua. 
Perquk et sabem allil, 
per m re de la ~rdor de les 1101 /.s, 
má amunt d.el8 CÍ/71$ d'Euskadi 1 Catalunya, 
per damunt del cei blau i tls e~ ... 
alld on sempre és primaurro. 

Ara no et tenim al oostot, 
t'hem materialment perdut, 
no podem riure junts, 
parlar junts, caminar junts ... 
Pero tenim el teu gra.t record 
i el teu amor. 
Ens has deixat el millar, KoldJ>, 
i ho conseruarem. 

Quina joia, KoldJ>, 
estimar-te i serUir-nos estimots.' 

Jaume Torrena 



EL 24 D'AGOST EN EL RECORD 
Avui, si ens has t.omat a reunir al

tra vegada al teu voltant, no és pcr de
manar-nos col -laboració, ajut per una 
nova t.asca a emprendre. 

Avui, incrldub, trcmoloso&, inscgurs, 
c:om si una part de la nostra vitalitat ens 
l'haguessin arrencat, ens aplcguem al teu 
c:ostat pcr donar-te tcstirooni de que hem 
cstat feli~os oomparl.int la teva vitalitat 
i participan! de les teves inquictuds. 

Que indefinit i c:onflls queda el dia 
que tu vas sorgir entre nosaltres. Vingut 
del cor de Cotalunya, influenciat per 
aqueU capellil que tenien arrac:onat (mos
s~n Armengou), cll fou el que et parla 
d'un país que ens tenien amagat, d'una 
cultura i una Uengua que calia servar. 

El treball i el nlaridatge et c:onver
tiren en castcllarenc, eren tcmps de can
vis, un nou horit.z6 s'obria per a to~ i no 
romangucrcs impassible. Sota el teu sos
tre -emparats pcr l'estelada- s'aple
g'.lva un grup d'inquiet.s, poca oosa po
dlem fer, perb d'algú va sorgir la idea: 
reivindiquem Companys! 

Amb la col-laboració deis vo~ns s'or
gunitza una ofrena floral, recordant que 
el president mArtir passa curtes cstades 
a cal Targa. Sí, el mateix lloe que ara 
cada 11 de sctembre s'bi celebra la Dia
da. 

La aova situoció s'anava oonsolidant., 
ens convcrtírem en jo,•es pares, noua ca· 
mins s'obrien. Inquiet com scmpre, una 
guspira et fuetejava l'ruum; calia trepit
jar, c:onaxer aquest país real. Junt amb 
altres companys t'iniciares en la n06trs 
entitat: aquell ral-li a la van Civora, la 
frustració que scnt.írem al oomprovar que 
quasi tots cns havfem pcrdut i que sola
mcnt els que a'havien adormit i sortiren 
tard efectuaren l'itioerari correcte. 

Les trsvessadoa maratonianea que 
ens portaves pel tou Bergueda on sem
pro acabavem robentats. Les teves dcscr-

cions el dia de la Festa MA\jor, que apro
fitaves por escapar-te a la Pica. Uafecció 
a la mineralogía. 

De mica en mica t'anaves amarant 
de muntanya. Amb els teus companys de 
Guardiola ja organit.Uiveu m.arxes per 
donar a coo~ixer aquella racons. no et 
oonformnvcs en que tos quoloom restrin
git i local, amb el t.cu entusiasme carac
terlst.ic cmpenyies a la ¡ent de Castellar 
a anar-hi; sem.pre m'invitares i sempre et 
vaig dir que no. 

Anavcs tancant lla~ al voltant de 
la gent del Centre i dificilment podios 
passar ínndvcrtit. L'entilat anava com
plint ols cicles naturals i calia retrobar 
forces per donar-Ji un nou impuls. 

Que callat i en secret que ho porta
ven cls que varen pensar en tu, i quina 
booa pensada tingueren, perb era nccea
sari guunyar el teu si. 

A casa, la proposta no entusiasma
va, era una forma de perdro't una mica, 
de vcure't menys. perb tu c:reies saber la 
forma que aixo no succers. Consultaves, 
donavcs voltes a aquell nou repte que se't 
plant.ejava i l'anava guanyant. 

Que satisfets que ens sent.írem al 
saber la teva afirmativa decisió: un brac 
ferm empeoyeria aquesta veterana enti
tat. Poc tardaren els qui no et coneixien1 

en oomprovar que no et conformaves en 
suggerir o donar idees: coro a home d'ac
ció Jea tcnies i les executavcs. 

De peosament ciar, caricter ferro i 
tcndresa de oor, t'era fhcil arribar a tot
hom, especialment als més grana, una 
aleoada d'airc frese sotragu(ljava el taran
na tranquil i pausat caracter!st.ic de la 
gent de muntanya. En les reunions de 
Vegueria els oompanys d'altree centres de 
seguida te'la guanyares i et !eren costal 
davant un seguit de c:oees que no rutJlen 
i que us proposaveu de canviar. 

Donaves anims ala que ja hi treba-



Ruta dei.J Tres Monestirs 

!laven, recuperaves als desperdignu, C9J>
taves noves forces, tot pcr impulsar un 
doll de projcctes que brugien en el teu 
cap. Preocupat pel jovcnt i des1\jant que 
amb la seva presencia es dinamitzés la 
vida de l'entitat, endcgaree cot\iuntamcnt 
amb aiLres centres l'inici del cursct que 
bovio de formar els monitor& d'oquest 
jovcnt. La dcspesa era important i cnlin 
que no fos un obstaclc pcr poder·hi acce
dir. Lluitares perqu~ arribé& una subven· 
ció de la FEEC, pero quelcom més es 
podia fer? Veieres en les competicions de 
B1T una forma de captar recunos que 
anirien destinats a alleugenr el dispen· 
dt de les matrícules.Volies que les noves 
activitats que endegaves s'autofinan· 
ciessín per no baver de recórrcr ola fons 
do l'entitat. 

Ambdues coses ho acooseguircs 
abastamenl En un principi no coincidí· 
rem en el plantejament de la cursa, se't 
proposava una organització mhl a l'abast 
de lea nostree poesibilitata, pero tu cer
caves el que foe una prova equivalent a 
lea del Campionat de Catalunya. 

DUJcil era contradir·te, amb el teu 

entusiasme 89beres engrescar i doblegsr 
les rctidmcies que ens cnvoltaveo, cerea· 
res la col·laboroció d'altres entitats del 
poble i ens demostrares que, conjunta· 
ment, cls esfor9QB podícn fcr front a qua!· 
sevol projecte quo cns proposéssím mol· 
grat la seva magnitud. 

Quants projectcs s'han aturat en el 
camí cspcront ser rccmpresos, que alt 
ens has dcixat el llistó. 

Dcsconec si aabrcm seguir les tevea 
petjades, si sabrem fer front a les difi. 
cultats amb il·lus•ó. si sabrem tenir la 
teva eapacitat de treball i entrega que tu 
cns demostrares en aquesta pccs mesas 
al capdavant del Centre. 

Josop Lluís, el record de la teva 
grandcsa de cor i forta personalitat, se
guiri\ sempre viu entre les persones que 
hem t.ingut el ¡oi¡¡ de conviurc amb tu. 

Bn el dia del teu comiat, gracies per 
la teva amistat. 

Pere Simon 



ENS HAS SOTRAGUEJAT 
Com són les coses, o millor dit com és 

la vida. Fa només uns mcsos que donava 
la benvinguda en el nostre butlleU amb un 
-ch apeau!• al nou prcsidcnt del CEC en 
Koldo, del qual dcia que amb el seu entu
siasme i amb el seu programa d'activitats 
seria capa~ de transformar l'entitat, i aca
bava el meu punt dient.: ·D'aqu! tma tem
porada estareu d'acord amb mi que un 
canvi de president era neeessari~t. 

Avui en Koldo no hi és, pero ha deixat 
la seva empremta. Amb aquests cinc mesos 
de ser president del CEC l'ha remogut de 
tal manera que els compaoys del Centre 
van de bOlit només per segujr el que ell 
hayia engegnt. 

El vaig presentar en la seva primera 
reuruó de Veguería (la trobada mensual 
deis centres excursionistas del Valles, que, 
junt amb altres centres del nostre país 
formen la Federació d'Entitats Excursionis
tcs de Catalunya). De moment i coro és 
natural, es va limitar a escoltar, pero al Practiqueo d'eopeleo 
final ja hi intervenía, juotant-se amb els 
que roés discuteixen els temes e.n totes les reunions. El van admetre de seguida amb 
un somriurc ¡,'Tan. com sentint-se recolzats per un més a l'hora d'atacar d'una ma· 
nera directa els problemes que ' 'éneo imposats de la .Federación Espaflola de Mon
tañismO>, i els mateixos de dintre, coro pot ser la profess ionalització de l'Escola d'Alta 
Muntanya o ECAM. 

No el vaig acompaoyar a cap rnés reunió: no calia. El\ ja s'havia espavilat per 
aoar-hi, convidant-se coro a passatgcr en cls cotxcs dcls altres centres per preparar, 
pe! canú ja, els temes de la reunió. 1 segons versions deis companys de veguería, 
j unt amb dos o tres més oo~ ell feien que a les reunions hi hagués bastant •caliU>. 
Haig de confessar que en tots els meus anys d'anar a aquestes reunions, potser pel 
meu caracter més pacífic, no havia aconseguit res de seroblant. 

He decidit parlar en aquest escrit de les reunions de Veguería perque el!, en 
Koldo, m'havia demanat que en parlés en el número 300 del nostre butlleti, per la 
importimcia d'aqucll número i de la reunió, i també perque coincidía que aqueU mes 
es fcia a Castellar. No ero va ser possible escriure'l llavors; en parlo ara, Koldo. Ja 
veus coro 'has remog\.t les coses i el ben acceptat que has estat. 

Realment el teu breu pas pe! Centre ha estat important: ens has sotraguejat. 

Potser ara, gr~cies a aixb, sabrem agnfar coro cal el tcu rellcu. 

Baldomer Parera 



UN MÉS DE LA COLLA 
Tal com diu el tito!, ell era un més 

de la colla. N'hi va haver prou am.b sis 
mesos per formar una sOlida i bonica 
amistat. En Koldo sempre havia t.ingut 
un especial intercs pe! Grup Infantil. 

A qualsevol lloc que ell intervin
gués sempre hi hovia alegria. Ell feia 
que tot sortís perfecte. Va participar ea 
totcs les nos trcs activitats com un 
membrc més de la colla. La seva cner· 
gia i vitalitat eren dignes d'admiració i 
estem segurs que ningú no pcdra susb-

Sopar amb el Crup lnfaotU tituir·lo; i encara que algú ho ioteoti 
mai no pcdra aconseguir-ho. 

La pcrdua d'aque.st arnic ha estat un cop molt dur pe! Crup Infantil, ja que tots 
l'adrnirávem i l'estimavem. 

Koldo, intentarem seguir el teu exemple. 
A revcurcl 

Grup Infantil 

KOLDO, SEGIDREM EL TEU EXEMPLE 
Pels que varem tenir la sort de conéixer a en Koldo d'aprop, aquest estiu ens 

marcara per sempre. De manera absurda un accident se'ns ha endut un amic coro 
pocs, un amic deis de veritat. 

En Koldo mai tenia un -no» per ool·laborar amb el que fos, a l'cnscms que se't 
feia impossible mr-li: «Ro sento, no puc.. Carregat de projectes engrescadors, en poc 
tomps va revolucionar al CEC. 

Ciar, honest i tan actiu que se't feia molt difícil seguir el seu ritme. En Koldo 
s'estimava de tot cor als seus dos pobles, Catalunya i Euskadi, essent un veritable 
lluitador per les seves idees i defensor de les llibertats individuals i col-lectives.-

És gairebé impossible descriure el caract.er i la manera d'ésser d'en Koldo, i 
· encara més dificil inwntar fer una relació de les molUssimes ac~ivitats que duia a 

tcrme. 

És ben segur, pero, que . aquells que hem treballat amb ell i l'hem conegut en 
guardarem un re<:ord inesborrable. 

Aquesws ratlles voleo ésser un re<:ord sincer a un bon arnic i a la seva familia. 
Le Magda, l'Aitor i la Montsen:at han tingut la sort de conviure molt d'aprop aquests 
anys amb una gran persona, de les que es fan estimar, de les poqucs que dcixen 
una fonda petjada per allil on passen. 

En ·Koldo• per uns, en ·Baste- per d'altres, ens ha marcat el caml, ens ha donat 
el reUeu per continuar la seva feina, la del trcball constant en bé de la societat. 
Ara, pero, hem d'ésscr capa\>)s de dur a tcrme els scus proje<:tcs que s'han frustrat 
sobtadament. Aquest seria el rnillor homenatge que li podriem fer. 

Fins sempre, Koldo. Seguirem el tcu exemple. 
Esbart Teatral 



AL NOSTRE PRESIDENT KOLDO 
Quan el divendrco dia 21 d'agost m'ho van dir, val¡ quedar gln¡:at, no me'n sabia 

avenir, fina i tot em vaig veure obligat a realitzar diverses t.rucades que em van 
confirmar aquesta mala noticia 

Jo coneixia en Koldo des de feia tcmps. Havíem coincidit en algunes excursions 
i havíem xerrat alguna vegada al nostre local social, pero fa cinc me606, quao va 
MCC<Iir a la presid~ncia del CEC, é<! quan vaig xcm1r més tcmps amb ell. L'admirava 
por la seva empenta, el seu entusiasme, la seva alegria í la scva manera d'engrescar 
els nitres. Recordo que a la primera excursió que es va fer amb el Grup Infantil des 
que en Koldo era president, h.i va assistir i durant la caminada anava explicant les 
&eve6 idoos pe! Centre. També ens va explicar els primers pobladors primitius que 
van viure a Castellar i les vies romanes que hi passaven. Els infanta rescoltsven 
bocabadnts n !'igual que els grans, molts deis quals ho dcsconcixien completsment. 

Al sopar de cloenda del curs del Grup Infantil, que vam fcr dalt la Mola, tambó 
hi va assistir, donant·nos la sorpresa d'unes ampolles de cava que ell havia pujat 
dins la seva rnotxilla i que Ji devicn pesar un disbarat. Va dir unes paraules referí· 
des a lo natura, a Castellar i a Catalunya que van entrar amb fon;a, encora1jantr 
nos a seguir endavant per la conservació de la natura i els nostre pafs. En acabar, 
vam baixar a les rosques amb la llum deis lota i ens vam acomiadar amb el cant 
deis adéus. Pero el que ningú deis avui presenta es podía imaginar era que aquel! 
fos l'tlltim adéu por en Koldo. 

No és un adéu ~r lltmpNt 
és sols l'adéu ~r un in.stont. 
El cuele re{t>Ntm 
i fms potser sera mis gmn. 

Jaume Font, coordinador del Grup Infantil del CEC 

DES DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE MURA 
l)onvolguts companys excursio· 

:Ustes de Castellar: 
Només el vArem conbixcr en 

tres ocasiona. Era nou a les reu· 
nions de la Vcgut!ria del Vall~s. pero 
es feia notar, anava molt fort, con
tagiava entusiasme i il-lusió, un 
nacionalisme exalta!, i alll> que al
guns hornea i dones tcnen, que et 
diu clarament que •no estan por 
punyet.eS.o sinó por fer feina i tirar 
endavant. Ara a la desgrécia ens 
he m odonat que no anAvem errats. Rn.u ca. vC'I.ren. • Mu:rs 

dones la mort d'eo Koldo ha collllll()cionat moltcs persones i col·lectiu.s, tants com 
entitots cll esteva -enredat... De ben segur que hcm pcrdut un IIder, especialmcnt 
en l'llmbit de la mainada i el jovent, poi que repetidamenl reclamava una millor 
formació de cara a assolir un alt nivell excursionista. Ens ha semblat adient fer-vos 
arribar les fotografies de la darrcra reunió de Veguerío, a Mura, el passat mes de. 
julio!, on el poder de la imatge acaba d'arrodonir el que hem C8t!rit. 

lwbeu el més scntit ccndol i feu-lo extensiu o la &ova familia. 

Gabriel Marques 



FEDERACIO D'ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA 
· VEGUERIA DEL V ALL•a 

SOU. 12 ... TEt.tfoN 674 12,U 
08190 s.utr CUGAr DEt vAU.ts 

Ce tre txeur-ior.i&tt> de C~otel:. r :lr:l 'lc ... 14s 

Onant 1.- perdua del vo::: t re Préei de!1't !. e.o~lm~t om1c 'l~stre , en 

Kold.o a. ctcrretxea, ens unin en el dolor :ll..ft ;-,~ t j ngut l.:\ voat :-a 

entit t 1 a 1~ vcgad.o vos de~.n.ncrr que tl'u•· eer1blu eJ. r.oa~o con-

do! &lB e~ua !ariliara 4 

!MI •~t1tata excuraioni:::t~s del Vall Ac , eue t1&ff~ren l 'opor~u -

r.itat ~! ccr.eixcr a en Koldo . reco~trar. aes,re f: bor t~Enna ... 

Q ' uell a:lc c¡:ue C!'S de:n-!.V.it. r-er 1 ' • xeurs!or! o.::o . 
Atent~nt ~n no~ dE ¡ 'e~~io~i!~ •~1le~4 . 

dol V.Uh 

Joee 

<~v(s a-.coc~;o" ~~,·~CI'~•...Ii\Ttt. 
Ct..Vll ;.J~o'f)..:" ~M.-.~ 

.)IOTA: 

A pun~ de tanear l'cdidó s'han rcbut vllries ~~ do oondol de divérees e.ntitats ex:cu.rsio
nlsteo QU<I no él poooibla detallar. 



PROGRAMA MENSUAL D'ACTES I EXCURSIONS 

Octubre Activitat - - - - - - - - - - - - - - -
Dies 1 i 2 
Oia 2 
Oia 4 
Dia6 
Oi81S 
Oio 17 
Dia 17 
Oial8 
Oia 18 

Oia 24 
Oia2.5 

InBCripcion• Marxa InfantU de RC(Ularitat 
lWllnió de controla de la Mnrxa Infantil 
XXXII Mana Infantil de Regularital 
Reunió de Junta i Comissions 
Reunió del Crup do :1-luntnnya 
Sortida de 45 km. en BT1' 
Reunió preparatOria 
Arroosada a Castellar Vcll 
Cicle cMonl.oerrat com a pretext• 
Els Pollegone·scrrat de la Sajolida 
Excursió al massfe del Pedraforca 
Excursió a la serra d'AuOOns (Alt Urgell) 

Md informacl6 
al'al)artat de: 

P8g.14 
Notician del Centre 
l'ág.l4 
1\oticiari del Centre 
Noticlori del Centre 
Secció de B1"r 
Grup Infantil 
Grup Infantil 

Crup de !dunlanya 
Crup de .Muntanyn 
Grup de Muntanya 

XXXII MAR.XA INFANTIT.. - Trofeu Josep Coll 
Tal coro vil.rem antlnciar el mes passat, es celebrar~ el proper diwnenge, día 4 

d'octubrc. 
Les inscripcions pera pnrticipnr·hi poden fer-se ·al local del Centre, correr de 

Coloro, sin. (Awneu). cla di~ 29 i 30 de actembre i 1 i 2 d'octu.bre, de 7 a 8 de la 
tarda. lnscriure's costa 250 pessetes per infant (és a dir, 500 pcssews per cquip). 
Els socia gaudelxen d'llna bonillcació del SO%. 

El punt de la sortida do la prova engw¡ny éa a la placa de lllOSSM Cinto Vcr
daguer. A fi d'evilar aglomeracions i ¡¡Crdues inútils de temps a pares í particípants, 
el& equips seran convocats al punt de sortida d'ncurd amb el scgüent ordre: 

Distintius de 1'1 al 50 A les 8 del matí 
• • 51 al 100 A un quart de 9 del matí 
• • 101 al 150 A dos c¡uarts de 9 del mate 
• • HH al 200 A tres qua~ de 9 del matí 
• • 201 en endavant A les 9 del matí. 

El primer cquip sortir~. dones, n un quart do 9 en punt.. 
Es tracta d'una excursíó matinal, d'una llargada aproxímnda nls 10 quilbmc

tres. L'itinerari díscorre vers can BogunyA, el p, Gros del Marincr, caml ant.ic de 
Seotmenat. (Cosla de Cnravall), entorns de can Ramoneda (esmorzar), ca!TÚ romA, 
sena de Palau, can Casamada (zona de jocs), Sant Pcrc d'Ullastre i acaba, com de 
costllm, a la placa Major. L 'hora el' arribada prevista és entre les 12 del migdía i les 
2 de la larda. · 

Reeomanem als petits exc:ursionistes Qlle per a poder reeollir els distint.ius, full 
de rula i plénol en el control de sortida, és impl"tlSCindible que porbn i presentin 
al control el full que, amb el scu nt\mcro do dorsal, se'ls hauré cntregnt en el roo· 
ment de fcr la inscripció. Hi hauré assíswncia mMica a carrec de membrea de la 
Creu Roja Rocordem la oonveni~ncia de portar calcat adequat per 11 caminar per 
muntanya. En el tzoajecte, 110\•at de la font de can Casamada, no es !.roba cap font 
que ofereiJ<i la possíbilitat d'abastcixement d'aigua. Els orgartitzadors procuraran 
portar-ne a algun iódrct del trajectc, pero no n'asseguron el subministre. Per tant, 
és necessari que porteu beguda suficient per a tot. el matí a la motxilla. Durant el 
transcurs de la prova, tots els participants restaran aoollits a l'assegurnnca d'accidents 
sllbAcrila entre el Centre i la Mútua Sabadellcnca. 



TENIM NOTÍCIA DE ... 
• Caminades pel sud do Catalunya pel GR-7-l: Dia 4: Paüls-La Fonteta (Con

desa), 22,980 km. - Dia 25: Ga ndesa-Cra. N-240 (Móra), 19,7 10 km. Organitzo: 
Centre Excursiorusta de Terrassn. 

• M.arxa Infantil de Regularitat General de Catalunya, de 8,5 kms, día 24, a 
dos quarts de 10 del matf, al peu de fantic aori de Sant J eroni de Montserrat. Aa.· 
barll al monestir. Organit.za: Centro Excursionista Aliga-Vallvidrera, teiHon 204 79 71. 

• ~- Aplcc Excursionista deis Prusos Catalans, a Mallorca, els dies 10, 11 i 
12. Organitza: Club Pollen~a i Grup Excursionista de Mallorca. 

• Caroinades populars: Dia 4: Cnllús, Ametlla do Merola, Calldctenes (20 km.), 
Roda de Ter (20 km.). - Oia 11: Granollcrs de la Plana (20 km.), Hostaleta de 
Balcnya (20 km.). - Oia 18: Osona (Vic) (20 km.), Manresa. - Dia 25: Santpedor, 
Centelles (20 km.). 

• Trobada internacional de Sendcrisme. Del 3 al 6 a Mont.serrat. Organitza: UES. 

ACTIVITATS DEL GRUPS 
GRUP INFANTIL 

Oia 14: Participació en lo Marxa Infan til. 
Oia 17: A les 7, al local social, ~unió preparatoria de los activitats del tri· 

mostre. · 
Oía 18: Arrilol a Castellar Vell. Mestrc cuiner: Joan Pin06a. Cal que els intc

ressats s'lu posin en cont.acte prbviament (telcfori 714 6169) abana del dia 15. 
Sortida a les 9 del maU del local social. 

GRUP DE MUNTANYA 
Dia 13: Al local social, a les 10 del vespre, reunió de totcs les persones inte

ressades en col-laborar en l'orgarutzació de les a~'tiviwts del grup durant el.s mcsos 
de novembre i desembre. 

Oía 18: Cicle de sortides matinals «.'llonl8errat com a pretext>. 
Novena i llltima excursió. Elt Pollegons-serrat de la Sa,jolida. 
Itinerari: Clot de la Mbniro (420 m.), cami de les Artigucs, coU deis Pollegons, 

cnmi del Pont, roca Mala, clot i sorrat de la ~olido, font de la Cadireta, Mont.grbs 
(1.120 m.), torrcnt de .Migdin, coll de Muset, coml deis Francesos, la Vinya Nova i 
clot de la Mbruea. ' 

Punt de reunió: enfronl del temple de Sant Comeli de Colbaló, a dos quarts de 
8 en puoL Es tracta d'un reco~l; matinal, amb poques dificult.ats. Hores de eaml: 
4, aproximadamenL 

Vocal: Jaume Torrens. Tel. 7145542. 
(És la mateixa excursió que es va haver d'ajornnr el passat dia 7 de juny degut 

a la pluja.) · 
Dia 24 (clisaabte): Excursió d'Ait.a Munlan ya al m a.ssis del P edntorea. 
Itinerari; Refugi Est.asen, coetes d'en Dou, Pollegó inferior, enforcadura. Pollegó 

superior, Calderer, tartera i refugi Estasen. 
Excursió de certa duresa i dificultat. Cal aeber rappelar i grimpar bé. És im

presciodible l'equip personal de rappel, ja que el descens del Pollcgó inferior cap a 
I'Enforcadure ea fara amb aquest sistema. 



l'oto cuanyadora del segon trimestre 

Despla1'3ment amb cotxes particulal'$. 
Vocals: Joaquim Castany (714 69 85) i 

Jaumc Soro (714 S2 15). 
Dia 26: E>:eursi6 a la serra d'Au· 

ben~ (AIL U~ll). 
ltinerori: Ermita de Sant Miquel de 

les Masies, carena N. d'Aubenl', oorml de 
Remoline, t.ossal de Remolino, tossal del 
Coscollet (!.611 m.), barrene del Boter, 
cass de Coll, barranc de la Selva d'Aubenl', 
SanL Miquol do los Masies. Desnivell 
aproximal: uns 1.000 metres. Horcs de 
camf: 6 i mitja (aproximadament). Des· 
plal'8mont amb cotxes particulars. 

Vocal : Jaume Torrens. Tel. 714 55 42. 

SECCIÓ DE BTr 

Din 17: Castellar, Parany del Boter, 
Sanl Seblllttié, La Vila, la Pedrera, Caldeo, 
fonl del Roure, Senlmenat, torrent de les 
Batanes, Pi Croo i Castellar. Aproximada
ment 45 Km. 

Per la seva duresa, ea! estar babituat 
a aquest tipus de sortides. 

Lloc de trobada, en el pati del Cen
tre, a les 8 del mat.í. Per a més informació truqueu al teiMon 714 86 94. 

GRUP FOTOGRÁFIC 

XV Trofeu Joan Riera 
Sogons act.n omesa pols senyol'$ Rafael Uibaa. Jordi 1'orrcns i Josop Basachs, a 

la seu de Cémera Club Sabadell, els premis ~• con•-cdiron aixf: 
Premi d'honor Trofeu Joan Riera a !'obra ·Paral·lclismo•, do Jaume Munlada. 
Primer premi 'a l'obra •Vermell i negre•, de Carme Riera. 
Segun prcmi a l'obra .Camí entre arbrcs•, do Josep Miquel Badia. 
TcN:cr prcmi a l'obra •Petxina•, de Joan Parera. 
Hi concorrcgucren 63 obres oorrespcoenls a 33 autora. 

Curset de fowjp1lfla 
D'ncord amb la petició formulada per un grup d'afeccionata, el Crup Fotografic 

organit.:.a un curset de fotografia que es pcdro bror immediatament endavant aixf 
quo s'ooonscgucixi un nombre mfnim de curset.istes. 

El CUI'$Ct tindra una durada d'entre cinc i vuit sessions que es faran un vespre 
o dos a la sebnana, a fixar. Els dies poden Ber dilluns, dimeeres o divendrea. Les 
classca tindran una durada máxima de dues bores. 

Les IIJ~ons seran impartidos por dcslacats membres de Cémera Club Sabadcll, 
que es despla1'3ran expressament al nostre cst.atge social i als quals, lbgicament, 
s'haur~ d'abonar despases. Per cobrir-les i prevenil'ne d'al tres que puguin sorgir, 
s'ha fixat una matricula de 500 pessetes que s'abonaran en el moment de fer la ins· 
cripcíó i no scran rctcmablcs en cas de no assistir al cursel o deixar-lo abans d'acabar. 

El perfode d'inscripcíó-matriculació es tancaril el dia 16 del correot mes d'octu
bre. Poseu·vce, els interessats, en contacte amb els vocals senyors Pou o Dlaz. 



NOTICIARI DEL CENTRE 

Foto guanyndoro del Trofeu Joan Riera 

:\fA.RXA INF AN'I1L 
],;1 proper divendres, d.ia 2 d'ocwbre, a les lO del vespre, a l'estatge social tin· 

dril lloc la tradicional reunió de controls, prcparaUlria de la XXXTl edició de la Mar· 
xa. Aquesta trobada, oom sempro oberta a t.othom. scrveix per a determinar la oom· 
po•ició i punt de l'itinerari on quedaran localitzades les persones que col-laboren a 
l'organit.ació 'Cic la prova. 1'ol8 hi •ou convidats a participar-hi. Cracics per enda· 
van t. 

R.EUI\'IÓ DE JUNTA I COl\fiSSIONS 
L'acostumada reunió mensual de Junta i Comissions de treball del Centre 

&'efectuará el dimarts, d.ia 6 d'octuhre, a les 22 horcs al local social. És important 
asoistir-hl i a poder ésser, anar-hi amb projectes i dados concretes i prcparades. 

CURS DE MONI1'0RS DE LLEURE INFANTIL I JUVE~ 
ESPECIAUTZAT EN EXCURSIONISl\IE 

Es far.\ dins la tardor-hlvcrn 1992-1993. Lo direcció tecnica anirll a clrrcc de 
I'Escola d'lmoació a l'Excursionisme i a I'Educació Ambiental i de I'Escola de l'Es· 
plai. SerA en conveni amb la Dirccx:ió <kneral de la Joventut, del Deparlament de 
la Presid~ncia de la Gene'1'1itet de Catalunya. 

Temari: Educar en el llcure. - Pedagogia i plantejamcnt educatiu en el lleu· 
re. - Psioologia evolutiva. - lntegració. - Psicopedagogia de l'cxpressió. - Sani
tat i seguretal. - Natura (excursionismo i de800berta). - Pedagogía deis valors. -
Jocs. - Tallen d'exprcssió i anirnació. - lnfrastruetura i activitets. - L'excunio
nisme rom a mitj~ educatiu. - Anatomía i fisiolo¡:ia. - Prirners auxilia i scguretat 
a muntanya. · - Dic~tica a muntanya. - Preparació flsica. - Mcteorologia. -
Ceobrrnfia de Catalunya. - Equip, material i cspecialitats. - T~cniques de progres· 
si6 a muntenyo. - T~cniqucs d'orienteció a muntanya. 

Aquest cun té una durada de 145 bores i dóna dret a l'obtenció del tít.ol de 
monitor de lleure infantil i juvenil emes pcr la Oirecció General de Joventut de la 
Ceneralitat de Cata!unya i al diploma de fespccinlització en Excursionsime que atorga 
l'Escola d'lniciació a I'Excursionsime i I'Escola de l'Esplai de Barcelona. 

Aqucst curs estA subvencionat per la Direcció General de Joventut i per I'Esoola 
d'Tniciació a l'Excursionisme. 



EL CAMINAR 
DEL CENTRE 

ACTMTATS DEL PASSAT 
MES DE JULIOL 

GRUP INFANTIL 

Dia 4: Sopar de fi de curs a 
La Mola. Van sortir de Castellar 
mig plovent i després de sopar van 
gaudir d'una nit de les més est.ela· 
des. Blanca Biosca, Nl1ria Biosca, 
Jordi Mas, Núria Simcn, Annn Font. 
Eduard Subirana, Alba Pinosa, Mc
ritxell Badia, Marta Bodia, Roger 
Ruiz, Montserrat Rusinca, Oiga 
Prnts, Estcr Vilar, Eva López, Javier 
Párraga, Daniel Vnll~s i Oriol Sabn· 
ter. A més d'aqucsts infantils i Ju· 
venils van anar·hi 32 personCf! gruns 
més. en total 49 persones. A t.ots, 
moltcs gracies i fins el propcr cursi 

ENTORNS DE CAST'EU.AR 

Dia 1: Matinal al plo de les 
Forques, cost.a Barrassa, el Salomó, Lliurament del Trc>fcu Joan Riera 
el Coronell, proximitats de 1' Annen· 
gol, i retoro. Isidre Cnbcdo i ,Josep Sors B. - Dia 9: Motinnl al pla de les Forques, 
els Plnns, cullet de Sant Sodu1'11f, caseta deis Plans, els Plans, plo de les Forques. 
Isidro Cabedo, Vicenc Gandiu i Josep Sors B. 

ALTRES EXCURSIONS 
Dia 14: Excursió a In zona deis Aneares (El Bien:o), visitant els poblets de 

Bl1rbia, Porcarizas i Aira da Pedra, aixf com el eonjunt de •p&Uozas.. de· Campo dcl 
Agua, situat a 1.500 metrea d'oltitud. Anoa M. Pall~A i J06ep M. Torras. - Dies • 
i 6: La Ribago>;a: Cota 1.400 de la pista de Serrate al ref'ugi de La Plana, roca Blanc:a. 
font deis Coms (El Xuradero), rofugi de La Plana, La Plana, cim o Cast.iDo del Turbón 
(2.492 m.), coll de Ln Plana, font deis Coms, cota 1.400. l.n ruta programada es va 
haver de modificar degut ol mili temps. Ramon Aregall, Manuel Batlle, Roser Car· 
dona, Joscp M. Casals, Eulblía Domcncch, Joan Ribalta, CristMor Torra, Mana 
Vilanova i Carrne Vinaixa, amb el vocal Pero Cardona. - Oia 5: Assis!Ancia a la IX 
Trobada al cim del Pulgwaealm. Des de eoll de Bracons, Daniel Renom i M81Cel 
GermA, i des del pla Traver, TomAs Mafiosa, Maria Olivé, Concepció Pla i Josep 
Sora B. - Dia 6: Exeursió al Bierzo, visitant Molinaseea, Riego de Ambrós i El Aoebo, 
amb 81l<ensió a la Cruz de Pedra ( 1.528 m. vl!rtex geod~c), per Anna M. Palle;á 
i Joeep M. Torras. També van travcssar el coll on a'a~ la falll068 Cmx de Ferro, 
del Camf de sant Jaome. - Dio 7: Excursió a la Serra Cebollera (Alto Campóo, 
Pal~ncia): Barruelo de Santullán, BraJ\osera, rcf'ugi de Golobar, cim de Valdecebeo
Uaa (2.139 m.), Gueto de Herreruela (2.086 m.), Canal<1.iaa (2.096 m.), el Sestil (2.063 
m.) de la' Sorra de Hfjar, i les Peñas de Astia, per Anna M. Pallcja i Josep M. 'fo. 



rras. - Dies 11 i 12: Excur sió a !'Alta 
Cerdanya: Sant Martl, Tres Fonu, .estany 
de Coll Roig (refugi mctal-lic, ben condicio
nal pcr 4 pinces), coll Roig, pie Occidental 
de Coll Rolg (2.835 m.), coll Roig, pie 
Oriental do Coll Roig (2.804 m.), cim Rodó 
(2.878 m.), col! deis Andorrans, Portell del 
Carlit, pica del Carlit (2.921 m.), e11tanys 
deis Forats, caml torrent d'Angostrina, 
pont deis Empcdrats, pont de Casablonca 
i Sant Martl. Pere Cardona, Elisenda 
Marcos, Ferran Marcos, Oriol Mnrcos, Bal
domer Parera i Joan Sabater amb el vocal 
Jaumc Torrens. - Dies 11, 12 i 13: Ex
cursió a la Piea d'Estats (3.143 m.). Me-

R.ettf6 lacustre al pcu del Carlit ritxell Badia, Miquel Badia, Montscrrat <Alt e rda l 
Barrachina, Blonca Biosea, Núrio Biosca, 8 e n_va 
Josep M. Biosca, Conccpció Cost.(l, Anna Font., Jaumc Font, Carmo Mas, Jordi Mss 
i Ramon Mas. - Dia 18: Excursió al Pedraforca: Pollogó inferior, pollegó superior, 
cim del Caldcrcr, Verdet. Joaquim Castany i Josep Ltinares. - Dies 18 i 19: E"""" 
sió d'alta muntanya. Vall de Molieres: Hospital de Viella, cascada de MuUeres, refugí 
de Mullcrcs (2.360 m.), col! de la Gerbosa (2.710 m.), pla neval, bretxa sud de la 
Forcanada, pie sud de la Forcanada (2.875 m.), coll Alfrcd (2.849 m.), ooll de la 
Gcrbosa, pie de la Gcrbosa (2.808 m.), coll de la Gcrbosa, refugi de Mullcres, casca
da, Hospital de Viella . Josep Aldaz, Hamon Aregall, Manuel Batllo, Pere Cardona, 
Joscp M. Casals i Eulalia Dom~nech, amb el vocal Jnume Torrons. - Dies 20 i 21: 
Vallhiverna, refugi de pescadors, cstany gran de Corones, pie d'Argüclles (3.037 m.), 
agulla Juncadella (3.015 m.) i bivoc. Gelera i roll de Corones, i cim de !'Aneto (3.404 
m.) amb retorn a VallhiYcrna, per Anna M. PallejA i Josep M. Torras. Cal remarcar 
que enguany es c:ompleix el 150C. aniversari de la primera oonquesta de !'Aneto. -
Dios 26, 28 i 30: Alps del Valais: Laguínhorn (4.100 m.); Nadelhorn (4.327 m.) 
i Stecknadclhorn (4.241 m.); !Wccia Nern (4.075 m.), Agulla 1nnomlnata (4.106 
m.) i Breithorn Oriental (4.l41 m.). Quim Cast.any, .Joscp Llinarcs , Caries i Melí. 

CAMINADES 1 l\1ARXES 
Dia 5: VID l\tarató de Toral de los Vados (El Bierzo). Hi prengué part J osep 

M. Torras. - Dia 11: X Cursa de ca n'Anglada (5.500 m.), a Tcrrnssa. Josep M. 
Torras. - Dia 12: Xlll Cursa de La Garriga (8.500 m.). Josep M. Torras. - Dia 
12: IX Caminada popular de Sant Feliu de Codlnes (16 km.). Dada curiosa; Van 
possar pcr dins un tub de 14 mctres de llargado i d'1,90 d'alcada. Is idre Cabedo i 
Maree! Gcrm~. - Dia 19: m Cu.rsn La Clua-Baldomar (12 km.)., o prop d'Artesa 
de Segre. Anna Maria Pallcjll i Josep M. Torras. - Dia 19: Caminada popular de 
Góso1: Viccn~ Gandia, Maree! Oerma, TomAs Mañosa , Daniel Rcnom, Franccsc 
Rornagosa i altres. 

SECCIÓ DE BTT 

Día 12: I Cursa de BTT í I Pedalada Popular. Participants: 279 i 75, res
pectivamenL Guanyadors per cawgorics: Júnior, primer, J. M. Pahisa González (equip 
Action); segon, David Sánchez Dolla; torcer, Albert Serret Teixa. Sbnior, primer, David 
Garcfa Barca (equip Macario·Gonzalvo); segon, Albert Brunet Herna ndo (equip Po
noma Jack); torcer, Joan Morales Gutiérrez. Vetcrans, primer, Pau Marcial Frutos; 



segon, Albert Figuerola Dom~nech (equip Power-Bike); tercer, Salvador Fcmández 
Navarro (equip Action). MAster, primer, R.amon Vilajosana Muja!; segon, Joan lllu· 
ñot Gan:fa; t.croor, Flores F'usté Silvestre. Dones, primera, Marta Vilajosana Andreu 
(campiona de Catalunyn); segona, Teresa Vivnncos Lópcz; tercera, Manuela Rodri· 
guez J iménez. Locals, primer, Joan Egea Cañadas; segon, David Rodríguez Alcmany; 
tercer, Jcroni Oller &moneda. 

ACI'MTATS DEL MES D'AGOST 

EN'l'ORNS DE CASTElLAR 

Dia 10: Aasistatcia als act.e~ de la fcstivitat de Sant Lloren~. a l cim de la Mola 
per un nombr68 grup de socis i de castellareoo¡ en general. Anna M. PallejA, ls~l 
Méndoz (5 anys), Josep M. Torras, cte., etc. - Dio 13: Asoonsió a la capelleta i el 
turó deis Córtins per la cawlcta SE, omb ret.om per In bretxa i el Mal Pa.s de 18 
Canal del Sec. Anna M. PallejA i Joscp M. Torras. - Oia 16: Castellar, Cuanta, el 
Farell, Gallifa, Sant Sndurnl i les Maiolcs. V. Gnndia. - Oia 16: Sant Lloren~ 
Savall, Cadafalc.h, font del Gurri, Puig de la Creu, Castellar. Joscp Sors D. -Día 
26: Travessa Aigafreda·Castellar scguinl l'itinerari Matagalls-Montserrat fins 
passat Els Plans. Vioon~ Gandia, lsidn> Cabedo i Josep Sors B. - Dia 30: Matinal 
a la Mola. Jaume Sors, Ester Planas, Josep Sors B., Joan Fobil, Gon~ol López, Josep 
Gili, Pero Carreras. - Oia 30: Matinal o netejar un tram de eaml prop de coll de 
Grua, Maree] CennA. 

ALTRES EXCURSIONS 

Dia 1: Ascensió al Matherhom (4.476 m.). Alps. Quim Castaey i Joi!Cp Llina· 
res. De 1'1 al 6: Travessa pel Pirineu: Espot, refugi J . M. Rlanc, píe Saburó (2.911 
m.), refugi Colomina, pie deis Vidals (2.902 m.), refugi Colomina, pie de Peguen 
(2.982 m.), Sant Maurici, rofugi Mallafré i Espot. Josep Clapers. Joan Patera i ~ 
ger Rocavert. - Oia 2: Ex<'W'Sió u Pedro i Coma. omb visitn a la font de la Puda. 
Anll1l J.l PallcjA, Ismael Méodez, Josep M. 
Torras i omics. - Día 3: Rcmrregut per 
les gorges de Queren~ll {Conflent). Mero 
Parera i T. M. Oatzira. - Día 3: Port del 
Comte: Prat de I'Arp, Prat Llong, Tossa 
Pelada (2.373 m.)., Pedr6 deis Quatre 
Batlles (2.388 m.)., font de l'Ardoric i re· 
tom. Josep M. Torras. - Oia 3: Alta Ri· 
bag<>~: Ernbassoment, cstany d.-1 Uau.set 
(2.200 m.)., sendcr GR-11, coll d'Anglos 
(2.429 m.)., estany de Llauset. Marta M~· 
tes, Joan Ribalta, Canne Vinabca i el vo
cal Pero Cardona. - Pia 4: Alta Ccrdanya: 
Les Bulloses (2.017 m.), vall de Maran, la 
Tet, elllai\Y de !'Esparver, cresta sud, Pui
gperic (2.810 m.), Portella d'Esponya, rec 
de la Uosa, los Bullosos. Jaume Torrens. 
-Día 4: Capcir: Des de lo barraca Jaceta, 
n!COrregut per la vall de Galba lins els 
aiguamolls de les Bassctes {1.919 m.). 
Mero Parera i Teresa M. Datzira. - Dia TnWI (Alta Rlb•¡¡o~) 



Pie d'Erist Sud (3.045 m.) i gran pie d'Erist 
o Central (3.053 m.) 

4: Alta Ribago~a: Cota 1.600 m. 
de la pista de Bcsiberri, barranc 
de Besiberri (1.992 m.)., cstany 
de Besiberri (1 .992 m.)., Estanyet 
(2.180 m.)., gelera, colladeta 
d'Estanys Gelats (2.890 m.)., cim 
de llesiberri Sud (3.030 m.). i 
retom. Marta Mates, Joan Ribal· 
ta i Carme Vinaixa amb Pere 
Cardona. - Oia 5: Conflent: Coll 
del Portús (1.736 m.)., corta! del 
pln de Vall (1.668 m.)., cabana 
del pla de Dalt (del Vaqucr) 
(1.880 m.)., pla del Gorg, Gorg 
Estelat de Noedes (2.021 m.)., 
i rctom pel mateix itinerari. Jau· 
me Torrens i el •lago•. - Dia 5: Recorregut per les gorgucs del Segre (Cerdanya). 
Mero Parera i T. M. Dntzira. - Dia 6: Alta Ribagor~a: Pont de Salenques (1.460 
m.) i (sender GR-11 ), pla de l'Obaguet, estany Gran d'Anglos (2.222 m.), scrradet 
d'Anglos (2.320 m.) i retorn. Y!arta Mates, ,Joan Ribalta, Cam1e Vinaixa i Pere Car
dona. - Din 6: Ccrdanya: Des de l'estany de Passet i passnnt pcr l'cstany de f'ont 
Viva, ascensió al llac de Lanós (2.213 m.). Mero Parera i T. M. Datzira. - Dia 6: 
Alta Cerdanya: Estació Er-Puib>mal. prat de la •rossa (2.230 m.), pas deis Lladrcs, 
Tossa del pas deis Lladres (2.662 m.), Puigmal (2.910 m.), fonts de I'Er, estacicí d'esquí 
fjr-Puigmal. Jaume Torreas. - Dia 13: Excursió al Capolatell (Serra de Busa). Isi
dre Cabedo, Daniel Renom, Maree! Germa, Tomás Mañosa, Joan Muntada i Joscp 
Sors B. - Dia 13: Ascensió a la Pica d'Estats. Manuel f'resno, Núria Fresno i amics. 
- Dia 14: Ascensió al pie de Peguero. ,Joan Avellaneda i M. Dolors Cos. - Dia 16: 
Banyuls de la Mareada (0 m.), coll de les Vinyes, coll deis Gascons, torre de M"a· 
daloc (518 m.), magnffic núrador de la Costa Vcnnclla (Rossclló), i rctom. Mero 

Gorg esU>Iat d e Nocdes (Coo.O.enU 



Gorg Negre d'Évol (Confient) 

Parera i T. M. Dat:Gira. - Oia 21: Visita u la tova Uibanit..adn de I'Ombriva, a 
prop de 'l'araS<:ó de l'Arieja (()ccit.~nia), per Anna M. Palleja i Josep M. Torras. Té 
una sala cnonne, amb una altura de 217 mctrcs. La longitud total explorada és de 
15 km. - D1a 22: Pi<: d'En&t (3.025 m.). :\tero Patera. Tomb ~1aiiosa, Vicen<: Gan
dia i Joscp Maria Gandia. O•a 23: Visit.a al cast.ell catar de Peirapertusa, situat 
en un tossal encinglerat impre.sionant, damunt el poble de Ouilhac, a les Corbe
rc• (el lloaselló). Anna M. Pallej¡) i Josep M. Torras. - Dia 28: Pla de la Besurta 
(1.910 m.), lu Renclusa, Porti lió Superior, troHtn deis Portillons fin• al cim de la 
Maladeta (3.308 m.) i dcl!(;cns pel pie Abadías (3.279 m.), gelora d'Aneto i Portilló 
inferior. Annn M. Palleja i Joscp M. Torras. Col destacar que engunny es compleix 
el 17&!. anivcraari de la primera ascensió a la Maladeta, la qual fou conquerida 25 
anys abana que l'Ancto. - Oía 30: Plan de Thvemés (1.710 m.~ Cinqueta de la Pez, 
camí al port de la Madera, cim de Caouar~rc (2.001 m.), cresta als tres cim6 del 
Batua o Culfreda (3.034, 3.028 i 3.032 m.) i rctorn. _.....,na M. Palleja i Jcsep M. 
·rorros. 

CAMDIADES O MARXES 

Día 1: XV Cursa de l 'E6pluga de Francolí (15 km.). Hi participa Josep M. 
Torras. - Dia 6: Cursa de la Panoramique (16 km.), a Millal'!l, a la Catnlunya 
Nord, amb aS<:cn.ió a fermitn de la Fo.,a Reial. Josep M. Torras. - Dia 9: 1 Cur· 
sa de Torreblanca U (20 km.), Vacarisses. Jo&cp M. Torras. - Oia 9: Caminada 



Popular de Moiil, amb moltíssima pluja. Maree) Gennil, Vicenc Gandia, J osep Sors 
B. i algun altre castellarenc. - Dia 16: ID Cursa de l'Enclavamen t (20 km.), entre 
Llívia i Estovar, a la Ccrdanya. Joscp :).>!. Torras. - Día 22: III Challenge deis 
3.000 mctrcs, a I'Arieja: Pla de I'Artiga (1.200 m.), estauy i refugi del Pinet, estany 
i cim del Montcalm (3.080 m.), coll de Riufred. Punta Vcrdagucr (3.125 m.), Pica 
d'Estats (3. i43 m.), Punta Gabarró (3.115 m.), i retoro a I'Artiga. En total, 22 km. 
i 2.300 m. de desnivell . Anna M. Pallcja i Joscp M. ·rorras van completar el circuit 
en 8 horcs i 20 minuts. 

SECCIÓ DE BIT 

Día 9: Zona d'Ordesa: Sortida de B1.1iaruelo, Torla, ermita de Santa Ana, Cuello 
de Diazas, Cuello Arenas, Nerín, i retom per carretera: Fanlo, Sarvise, Broto, Torla 
i B1.1ja ruelo. 75 kro. J. Codina i P. Simon. - Dia 20: Baga, coll de 13 Bena, Giscla· 
reny, coll de Turbians, BagA. 34 km. Quim Castany i Sebasliá Soley. 

ALTRES AC'.l'I:VITATS 

Día 1: Hidrospeed a Sort. Joan Marquillas i J ordi Parera. - Día 8: Descens 
d'engorjats a Sort. Jordi i Joan Parera. 

WATtf ART 1 MÚSICA 

Sant Pere d 'UIIastre, 9 Teléfon 714 55 71 

PIANOS, ORGUES 
1 TOTA CLASSE D ' INSTRUMENTS 

FACILITATS DE PAGAMENT 
V ENIU 1 HO VEUREU 

FADERS, S.A. 
FABRICACIÓ 
DE MATERIAL 
D'ES CALADA 
1 ALP INIS ME 

Polígon Industrial 
Pla de la Bruguera 
Carrer Barcelona s/n. 
TeiMon 714 66 11 

CASTELLAR DEL VALLES 

Propa Domestic Industrial 

R.A.R.S.A. 
Avd a. deis Fruiters, 1 

CASTELLAR DEL VALL~S 
lnsta l·lacions i s ubminis tres 

gas pro pa 
Concess iona ri Oficia l 

de Buta n o, S .A. 

TALLER VILACLARA 
Servei i venda RENAULT 
Rcparacions i acond ic.ionament de tota classe de VEHICLES 
VENDA DE COBERTES 
Passeig. 72 Te l. 714 51 91 CASTELLAR DEL VALLES 



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.....,.) 
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