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1953 · 1993: QUARANfA ANYS 
D'EXCURSIONISME 

En aquest comenfament del 1993, inexcusablement, les primeres 
ratlles del nostre estimat butlletf han d'anar dirigides a anunciar que 
estem a punt d'assolir una nova {ita en la petita historia del nostre 
Centre. Enguany, el proper 15 de novembre, complirem el 40€ aniversa· 
ri de la seva {undació. 

Ja sabem que ens manca complir una dicada més per assolir el mig 
segle, pero, malgrat aixó, considerem necessari i prou imparf¿anl haver 
arribat fins els 40 i tenim l'obligació de recordar-M i des d'ara conui· 
dar tothom a participar en els actes, senzüls i humiL~ si voleu, pero plens 
de significat, que en el decurs dels propers mesos procurarem endegar 
per {er·ne la m.erescuda remembran~a. 

Pero, per a celebrar una fundació, cal, en primer lloc, recordar aque· 
lla data inicial en que unes persones, amb decisió i coratge, cotnen!(llren 
la singlatura que feliqment ens ha partat fins el recer del confortable port 
que representa aquest aniuersari. 

També haurem de fer memoria, amb trista melangia, d'aquells bons 
amics, companys de camins, que després de compartir il·lusions i espe· 
ronces, un dia, prematurament, varen deixar les ualls i les muntanyes, 
que tant estimauen. Ells seran, una vegada més, els grans absents i, 
a.llwra, els vertiables artí{exs de la cammemoració que auui s'es,'au de 
plantvar. 

Pero, per fer avanqar una entitat, no (micament és necessari analit· 
zar la trqjectoria que ha seguit, sinó que és precís i absolutament im· 
prescindible, potenciar-la i dinamitzar-la de cara al {utur. 

Per ai.>:ó comencem a pensar en els actes del 40e aniversari. Perque 
pretenem que aquest nombr6s estol de soci.s que dóna. supart i vida a 
l'enlitat, hi participi molt més activament. Que tots i cadascuna de les 
activitats relacionades amb la natura i l'excursionisme es multipliquin i 
esdeuinguin canalitzades mitjan!(llnt el Cenlre per a divulgar-les el mil.rim 
possible. Cal donar més empenta i qualitat a l'excursioni.sme i projectar· 
lo entre els joves i la mainada. Fa pocs mesos varem tenir la desgracia 
de perdre una persona, ben jove encara, que des del llac de la maxima 
respansabilitat del Centre, amb una gran conuicció i incansable entusias· 
me, hauia inicial aquesta ruta. 

Auui, a l'hora de pensar en el futur de l'excursionisme a Castellar, 
just a ['iniciar la celebració del 4oe aniversari, és un bon moment per a, 
des de la perspectiva histórica que ens atorga aquest perible, aprofun· 
dir-hi i buscar la motivació suficient que, de(ugint excuses i inhibicions, 
ens ajudi a escollir el millor camí. 



D'ESPOT A ESPOT 
(i a caminar perque ens toca) 

El dissabte día 1 d'agost, sortírcm de Castellar per fer una travessa al Pare 
Nacional d'Aigües Tortes i Sant Maurici. Arribávem a Espo~ el migdia i des d'alla, 
quasibé sense descansar, emprenguérem el viatge a peu. El camí era llarg, amb una 
pujada contlnua, pero bonic. Scmprc hi ha d'haver, pero, quelcom que t'impedeix 
gaudir-ne al ocnt per cent; normahnent és el sol, o els ·domingueros•, pero aquest 
cop eren els tA'•ecs. Devlem a ni bar abans del tcmps prcvist a l refub>i, ja que anavem 
a un pas que scgurament molts no seguirien. Un cop arribats al Josep M. Blanc, 
varcm reposar tot esperant !'hora de sopar. 

L'endcmá emprenguérem el cami en direcció a la collada de Saburó, per des
prés bruxar fins el refugi de la Colomina. Aquest caml el férem bastant depressa, 
cosa que ens va pcrmctrc pujar un deis cims que rodegen el coll: el pie de Saburó. 
Els últims metres de desnivell eren una carena de roques esquerdades, talment com 
s i anessin a caure just al moment que hi passéssim. No vam voler ser .. gafes .. i ens 
en wrnárem al coll. 



Com que la vall que anavem a entrar no tenia cap arbre, des d'amunt havfem 
vist el refugi i els tres o quatre llacs, els quals estaven a un nivcll increiblement 
baix d'aigua (jo havia ent~s que aquest any havia plo!ll•~ molt ... ) El refugi no el te
níem gaire lluny i disposAvem encara de mig matí i una tarda pcr arribar-hi. v arcm 
decidir fer volro i anar a un llac molt atractiu per banyar-nos-hi i després dinar per 
allil. Així ho férem, i quan ens va semblar, anArem xino~xano cap el refugi . 

Un cop alla preguntArem !'hora i per poc ens agafa alguna cosa: només eren 
dos quarts de 3! No sablem pas qu~ fer aquella tarda. Ens la varem passar lent 
mini-escalades, tirant pedres grosses als llacs i anan~ d'un costat a J'altre. Al final 
cstavcm fets «caldo• i entrarem al bonic rcfugi de fusw pcr tal de jugar unes parti
des de domino, tot esperant el sopar i l'anar a dormir amb deliri. 

L'endemio ens dirig(em cap el pie de Subenuix, perb el camí inexistent i les lites 
molt dis tanciades ens féu perdre for~a temps. A la collada deis Carboners varem 
decictir que farfem el cim del coswt, el deis Vidals, rombé d'uns 2.900 mctrcs. En la 
van, quan fou migdia, deix:ircm Jcs motxilles sota unes roques immenses i ens ba
nyárem en un deis grans llacs que hi ha,•ia. L'aigua esrova més frcda que la del dia 
anterior, pero tot i així cns hi vam t irar. Després de menjar ganyips i fer una mica 
de migdiada, vam seguir pel costa~ esquerre de l'últim llac saltant per les pedres 
que deixava al dcscobcrt el baix nivc11 d'aiguo. 

El penúltim día, des del refugi de la Colomina, vam p~jar al cim de Peb'Ucra de 
2.982 m. i al migctia, ens banyarem al llac, que era el més profund i fred de t.ots. 
Més tard, seguírem cami avall fins el refugi Erncst Mallafré. de Sant Maurici, des 
d'on fércm algun rccorrcgut pels volronts. 

L'endemA baixarem xino-xano fins a Espot. on tcnlem els cotxes. De retom a 
Castellar, en el cot.xe hi havia un silenci absolut. Tots estavem una mica cansat.~: el 
Josep Clapers, el Roger Rocavert i el 

,Joan Parcra 

CURSET D'ESQUÍ 
Qui vulgui apuntar-se al curset d'esquí, que os fara a l'estació de 

Pal, els dies 30 de gener, 6, 13 i 20 de febrer, pot passar els divendres 
dics 8 i 15 de gener de 10 a 11 del vespre pe\ nostre local. 

PESSEBRE A L'AVENC DE CASTELLET 

El passat dia 8 de dcscmbrc de 1992 baixávem el primer pessebre als avcnt'S 
deis nostrcs cntorns. Enguany fou a !'avene de Castellet, recordant al nostrc amic i 
president traspassat Koldo Basterretxca, dones és el primer avene que ell havia 
baixat. 

Un grup de 23 persones sortfrem a les 7 del matí a peu i la resta bo fcicn a les 
8 amb cotxes particulars, trobant-nos tots plegats prop deis Tres Pins, per conti
nuar junts (un toro! de 45) fins a !'avene. Una vegada al lloc, esmonarem i es pre
pararen les oordes per la davallada. A continuació t.ots els assistcnts feien una gran 
rotllana, i amb el pressebre al m.ig d'aquesta cantárem cancons nadalenques. Entre
tan! el fred es feia sentir a tots els assistents, sobrct.ot als que van quedar-se a 
dalt. 



Cal destacar l'assist~ncia a l'acte d'Aiwr Basterretxea i la Begonya Basterret
xca, fi ll i gcnnana d'en Koldo, la qua! després de cantar les can\)Ons, tingué el bonic 
detall d'entregar un full a tots els ailsistents amb una poesia de Joan Salvat Papas
seit, .Nada!•, cncap~alant-la amb la següent inscripció: 

.Als aroics del Koldo, a tothom que est.imem la vida i intentem respectar la na
turalesa a la qua! pertnnyem.• 

Dues fulles de l'arbre de Guernica amb les banderes d'Euskadi i Catalunya, 
acabaven el full dcsitjant-nos un Bon Nada! amb signatura Basterretxea i I'l\jol. 

Després, el Grup d'Amics de I'Espeleologia, acompanyats pe! president Joan Mun
tada, portArem el pessebre a la sala gran de la cavitat a uns 18 metres de fondliria. 

El pessebre té una llanterna col-locada al darrcra pels que vulguin anar a visi
tar-lq i una Uibreta al costat per dedicar-hi la seva signatura. 

Esperem que durant molts anys poguem anar baixant pessebres als diferents 
avenes deis nostrcs cntoms en aquestes fcstes de Nada!. 

Amics de I'Espcleologia. Nada! 1992 

TENIM NOTÍCIA DE ... 

• Caminan t per Senders. Di a 10: Del GR 7-1, tram Cabassers-UIIdcmolins. 
24,530 Km. Org: C. E. Terrassa. Dia 17: La Fib'UCra-Mirador del Priorat - El Molar 
- García. 16.395 Km. Org: U. E. Sabadell. 

• Cicle Coneixer la Natura. Día 16: Ill Recital de Cabrotes, a la nit, a Sant 
Llorenc del Munt. Día 24: Aixo és una mina. Mina romana a Bellmunt del Priorat. 
Dia 31: A I'Ocst ·dc l'Edcn. A poncnt de la sorra de l'Obac. Org: U. E. Sabadeii
Adenc. 



PROGRAMA MENSUAL D'ACTES I EXCURSIONS 

Gener 

1, dh·endres 
101 diumenge 
17, diurnenge 
17, diwneoge 
17, diwnenge 

24-, diumenge 
31, diumenge 
31, diumeoge 
Dios 9, 10, 16, 
24,30i31 
Fins el dia 6 
7 de febrer 

Aeti"ilat 

Reunió preparatOria de la Marxa Infantil 
Matinal a Togores 
Sort.ida per la plana de Ca!)iellar 
Excursió a la serra de Sobrcmunt 
Banff, Jaspcr i Yoho, 
Pares Naturals del Canadh 
SantSadurní de Gallifa 
Cicle: Serra de I'Obac. El Palier de tot rany 
El Matterhom (Cervin) i cls scus entonlS 

Curset de rnon iton> 
Exposició d'olis i fotogralies 
Sortida conjunta a Sant Lloren~ 
C. E. Catalunya · C. B. de Castellar 

f\olés intormació 
a J'apartat d e: 

Noticiari del Centre 
Grup !Júitn til 
Secci6 de BTT 
Crup de Muntanya 

Cicle de Projeccions 
Grup Infantil 
Grup de Muntanya 
Cicle de Projcccions 

~otieiari del Centre 
;:-..¡oticia1·i del Cerl t.re 

ACTIVITATS DELS GRUPS 
GRUP INFANTIL 

Dia 10. - Matinal a Togor cs. 
Sortida de la Vallcsana a les 9 del matí amb cot.xe de línea. Vocals: Santi Vilar 

i Fina Jiménez. Teléfon 714 74 02. 
Dia 24. - Matinal a Sant Sad urní de Gallifa. 



Sortido a dos quan.s de 9 del mati. Vocals: !\tiquet Badia, tel. 714 65 27 i Josep 
Ruiz, tel. 714 75 97. 

GRUP DE MUNTANYA 
Dia 17. - Exeur sió a la Serra de Sobrcmunt (Osona) 
ltinetari: Sant Hi¡>Oiit de Voltregit, la Mirando, Sant Martl X.ic (castell de Vol· 

treg&), eoll de Baulenes, santa IJúcia del Quer, mas Grau, casa nova de Baulenes, 
el Pou, foot del Boix, sant Hipblit de Voltregll. 

Hores de camí: 4 (aproximadament) · Excursió matinal. Dcsplacament amb 
cotxes particulars. Vocal: Jaumc 'l'or rens, telMon 714 55 42 

Oia 31. - Cicle de sortldes •<ltincr a r is per la serra do l'OboC». Scgona 
excursió: Alzina del Sal-Inri. coll de Tres Crcus, lo Pota, I'Esplugu, coml ral, Hosta· 
lots de DavJ, les Cases, la Boodo, eoll de Correu, font del Lladre, el Palier de lot 
l'any, Castcii&Bpera, avene de Castellsapera, eoll de Tres Creus, Al:cina del Sal-lan. 

Vocals: 1sidre Cabedo, Josep Sors, tel. 714 73 00 i Jaume Torren&, tel. 714 55 42. 

SECCIÓ DE BTT 
Dia 17. - Surtida per la Plana: Castellar, el Pi Gros, torrcnt de les Batanes, 

can Cladcllcs (esmorzar), torre do! Caoonge, molf de I'Amat, can Mcsscguer, Caste· 
llar Vell, can Camcr i Castellar. 28 Km. 

Son.ida del local social, a les 8 del matf. Per infonnació: TeiHon 714 86 94. 

GRUP FOTOGUÁFIC 
Coneurs anual de fotogral'ia. - l!:ls teme• que van ser cscollits pel prnper 

ooncm·s anual, són cls scgOenta: Primer trimestre, Lliure; scgon trimestre, Jnfunls 
jugant; tercer trimestre, Lliurc; quarts trimestre, Animals. El canvi més important 
en les noves base• el trobareu en l'apartat de ronnat i prescntadó, ja que el refo~ 
de la rotografln será obligatbriament de 30 x 40 cm., tingui la mida que t.ingui In 
imatge fowgrllflcn (mlnim de 13 x 18 i mAxim de 20 x 30). En les bases que adjun· 
tcm s'explica tot amb detalL 

Coneurs do diapositiveo. - El dia 21 de fcbrer tindril lloc ol passi de los 
dlaposilives presentados i per tont ja s'aecsta. t s hora de comcn~ar a preparar el 
material. Com sempre els temes seran Lliure i Muntanya. En ~1 proxim butllctf en 
publicarcm les bases. 

XXX Saló de )luntanya-39 Exposició de Fotografia Artística. - Scgons 
veredicto em~s n Cámera Club Sabadell el proppassat dia 22 de descmbre els gua· 
nyadors són: Primer, Baldomer Parcra; segon, Josep Pou, i tercer Caries Calsina. 

VII Concurs Anyal. - Rcsultat del quart trimestre, tema Flors: Crup A: Pri
mer, Jaumc Col~inn, amb 20 punts. Grup U: Primer, Guillem Ofaz, omb 16 punts. 

El lliurament de prcmis. tanl del Saló do Muntanya com del quart trimestre, 
tingué lloc el dla de Kadal al migdia, en el tr~nscurs de racte d'innuguració de l'ex· 
posióó muntoda amb lotes les obres presentadcs. 

Classifíeneió final anyal: Grup •A·•: Jaum~ Calsina, 113 punts; Caries Calsi
na, 109; Josep Sors Olivé, 98; Joscp Sors Badis, 98; Joan Muntada, 86; Francesc 
Vilaclara, 79; Jaume Muntadn, 76; J. Brandcly, 62; Leandrc Muntoda, 62; Jordi 
Carros S., 53; .Tosep M. Ferrer, 60; Rieard Prieto, 49; Baldomer Parcrn, 46; Jordi 
Gnrrós Ll., 45; Josep Graells, 40; Joan-Marc Comas, 33; J osep Mane! Lópcz, 28; f'i. 
del Guasch, 26; Josep Sala, 24; Carrne Riera, 22; Joon Mussoos, 19; Mane! Varela, 
18; :\iery Uorat, 15; Enrie Solano, 10; Canne Quer, 9; Canne Espinct, 8; Jaume 
Buxeda, 8; RaUl Esteve, 5; i M. Pilar Pérez, 4 punt.s. 

Gr .. p •B•: M. Dolors Pcrich, 95 punts; .Toscp l\fiquel Badia, 91; Ramon Capdc· 
vila, 70; Guillcm Dlaz, 68; Joun Parera, 64; Olg!l Juliana, 48; Josop M. Gandia, 20; 
Cristina Comas. 19; i Jordi Parera, 17 punts. 



Foto guanyadorM del Cl\.&ftrl trlme.tre, grup .,A .. 
(Autor: JtlliMt Cal1íno.,) 

L'acusada difer~ncia de 
punta ent.re uns i al~ parti· 
ciponta en moltes ocasiona és 
motivada pel fet que no sem· 
pre han participat en cada con· 
vocatllria trimestral o ho han 
fct arnb menys fotos de les que 
es podien presentar. El lliura· 
menl de prcmis als guanya
dors de cada grup, tindrñ lloc 
en el trnnscurs de la vetJiada 
que, dins el Cicle de Projec· 
cions i Conferencies es farll el 
dia 21 de fcbrer a dos quaru; 
de 7 de la tarda, amb rnot.íu 
del XVIII coocurs anyal de 
diapo.sitives. 

ClCLE DE PROJECCIONS 
Diu 17. - Banff, Jaspcr 

i Yoho, Pares Naturals del 
Canadil, a cArrec do Ramon 
Montes i Alina Antonell, del 
Centre J<:xcursionista de Ca.s
tellar. Torda, a dos quarts de 
7 al local 90cial. 

Dia 31. - El Matter
horn (Ccrvin) i els seus en
torns, a cArrec deis alpinistcs 
castellarcncs Josep Llinares i 
Quim Castany, del Centre Ex· 
cursionista de Castellar. Tar· 
da, a dos quarts de 7 al local 
social. 

NOTICIARI DEL CENTRE 
TARGETES ASSEGURAl'ICA ESPORTIVA 

Bcn poques hores abana d'imprimir·se aquest butJietl ha arribat l"mformació oor
responeot al tema de les assegurances csportivcs pe! 1993. 

Aquf no disposem de més espai. Els interessats en posseir-la passeu pe! Centre 
i us en podrem informar dctalladament. No us n'oblidcu! 

REUNIÓ PREPARATORJA DE LA XXXIU MARXA INFANTIL 
Dia 1 de gencr: A les !2 del migdia, hi haura la trediciotlal reunió preparatllria 

de la Mnrxa Infantil al local social. 

EXPOSJCIÓ D'OLIS 
Fins els dia 6 restsrll obert.a al públic l'exposició d'olis de Joan Urbano i Josep 

Sales. Vigflics, de 6 a 9, i festius de 12 a 2 i de 6 a 9. 

CURSET DE MOJ~,'JTORS 
El dia 20 va finalitzor la primera part del curs de monitors. Durant els última 



dos mcsos, cls alumnes han tractat els temes següents: Educar en el llcurc, psioolo
gia evolutiva, integració, psicopcdagogia de l'cxprcssió, natura, pedagogia deis va 
lors, jocs, tallers d'infrast.ructura i animaci6 i infraestrctura i activitats, cnti'c al· 
tres. Durant aquest mes de gencr, cls alumnos cursaran les materies d'especialització 
en exc-ursionisme els dies 9, 10, 16, 24, 30 i 31. 

li'IOVIMENT DE SOCIS ANY 1992 
Altes: Joan Josep Gil i Calvo, Montserrat Vendrell i Vendrell, Anna Mas i Ven

drell, Marc Garcfa i Vilanova, Anwni Cubí i Romulado, Roger Cubl i Piqué, Bárbara 
Gálvez i Torres, Enrie Gi\lvez i Torres, AJbert Gil i Aldea, llosa Serrat i Capcllas, 
Adriit Gil i Serrat, Guillcm Gil i Serrat, Marta il'!aynou i Corpas, Josep Maria Fe
rrer i Volta, Ramon Faloó i J3orrell, Roger Suso i Llort, ,Josep Grau i Guinart, Maria 
Henar García i Diez, Roger Grau i García, Joaquim Grau i García, J ondi Homs i 
Corominas, Josep M. Rodríguez i Gallart, Marc Rodríguez i Llonch, Alfons Lnrenzo 
i Hus. Itrancesc Homet i Alsina, Aleix Homet i Argemí, Caries Ruiz i Serra, Jordi 
Cortiella i Guijarro, Joaqui.m Coltiella i Casamada, :\1ontserrat Dasterretxea i Pujo!, 
Aitor Bastcrretxea i Pujo!, Elsa Llorct i Fortuny, Gina Paul i Galceran, Angel Fer
nández i Aranda, Joscp Torres i Marfn, Joan Ruiz i Barrachina, M. Carrne Mas i 
Elies, Jaume J uliana i Pujolar, Albert Use i Cubero, ,Julia Carrasco i Julián, Cris
tOfor Torra i Miró, Marta Vilanova i Catón, Dernat García i Vilanova, Oriol Roca i 
Veraguas, Scrgi Dehesa i Castcllve!J, Marina Pladevall i Gili, Joan Llobet i Bar6, 
Jaume Mussons i Abad, Judith Farell i Garcla, Jaume Llobet i Husiñol, Caries Pc
ñalver i Gallardo, Roger Farriol i Vilii i Estcvc Carné i Rodríguez-. 'l'otal: 53. 

Ilaixes: Ñliquel Estapé i Jam (1991), Ramon Ventura i Ventura (t), Francesc 
Paul i Galceran, Joseba Koldobika Ba.storretxea i Fernández (t), Joan Pobla i Ven
tura, Ramon Puig i Mañosa, Jondi Fernándet i Corominas, Eduard Soler i Casado, 
David Dartrés i F'az, Pere Bartrés i Faz, Eduand Paricio i Anyó, Francesc Real i 
Cortés, Pere Altimira i Silvestre, Ester Vida! i Núñez, Mireia Vida! i NúOe•, Anna 
M. Núñez i Sala, Josep Vida! i Martf, Anna Fouces i Párez, .Josop M. Fouces i Pé
re•, Josep Lluís Huiz i Sánche-t, Moises Sancho i Vallvé, William Gerard i Aylward, 
M. Teresa Girbau i Vergés, Josefina Cortiella i More, Joan 'fubau i Casas, Eva Morera 
i Juan, Joan Coll Ossul i Estcr López Atalaya i Collború. Total: 28. 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DEL PASSAT MES DE NOVEMBRE 

GltuP INFANTIL 
Dia 15. - Excursió a Cadafalch i el Puig de la Creu. Meritxcll Badia, Marta 

Badia, Eudald Reoorda, Montserrat Rusines, Daniel Valles, Oriol Papell, Roger Cuhí, 
Oriol Lla1jós, David Farell, Esteve Solé, Núria Núñez, l'vtircia Núñcz, Roser Busquets, 
Cristina Valles, Jondi Mas, Blanca Biosca, Sergi Llatjós, Es teve Carné, Judit Farell 
i 11 persones grans amb el vocal Jaumc Font. Dia 29. - Excursió a la canal ~·reda. 
Anna Font, Marta Badia, Rogcr Ruiz, David Farell, Esteve Carné, Daniel Valles, Núria 
Núñe-t, Núria Diosca, Jordi Mas, Roger Cubí, Scrgi Llaljós, Alba Llea1jós, Meritxell 
Badia, Joan Ruiz, Judit Farell, Sara Gandia, Cristina Valles, Mireia Núñcz, Eudald 
Reoorda, J3lanca Biosca, Montserrat Rusincs, Oriol Sabater i Oriol Llatjós, amb 24 
persones grans i els vocals Ramon Vila i Teresa lwura. 

ENTORNS DE CASTELLAR 
Día S. - Matinal a la serra de l'Obac, pous de gla~. etc. l. Cabcdo. i J. Sors. 



Primer premi de) Saló de Mwsl.anya. 
<Autor: Baldomer Pam-a.) 

Dia 8: Itineraria pcr la Serra de I'Obae. 
Enrie Comcllas (fil!), Isidre Cabedo, 
Daniel Renom i el -Coqui>, Jaume Son, 
Josep Son, Ramon Vila, TomAs Mailo
sa, Gemmn Moré, Francesc Deu, Pere 
Cardona, Montserrat Mañosa, Marc Car
reras i Jaume Torrcns. - Dia 11: Ma
tinal a I'Alzina del Sal·lari, les Cases, 
fonts de Relllnars i rctom a coll de Tres 
Crcus. l. Cabedo, Josep Sors i !'Ángel. 
Día 18: Matinal a la sorra de I'Obac 
O'Espluga, font de la Boada, font del 
Lladre, Castcllsapera, etc.) L Cabedo i 
J. Sors. - Oi8 20: De !'Hostal del Cim 
a la Mola i retom, acompanyant alum· 
nes del col ·lcgi Sant Esteve. J. Sora. -
Día 22: Castellar, Canyelles, Catafau, 
roques d'Aguilar, les Arenes, la Caste· 
llassa, cannl do l'Elcfant, coll de Grua, 
el Girbau i ~'011 del Lliri. Isidre Cabe· 
do, Mareo! Gorma, Montserrat Mafiosa, 
Gemrna Moré i Daniel Rcnom. - Dia 
24: Coll d'E&tenalles, coll d'Eres, caml 
de cirrumval-lació per sota la gran bal
ma oord del Monteau. cim del Montcau 
i reiA>rn. Josep M. Torras, junt amb 
f'redi Parera, de Terrassa. - Dia 25: 

Mat.ínal a !'Hospital de Sang, balma deis Devanadors, avene del Llest, etc. (serra de 
l'Obac). 1 Cabedo, Josep Sors i I'Ángcl. 

ALTRES EXCURSIONS 
Dia 8. - Momseny: Arbl1cics, ooll de Castellar, cnstcll de Montsoriu, coll de 

Sant Climent, Arbúcies. Teresa M. Datzira i Mero Parora. Día 11: Ascensió a Les 
Agudos (Montseny) des de Sant Mar¡:al i pels Castellets. Montscrrat Sors i Martl 
Griera. Dia 11: Exeursió al Principat d'Astúries: Arenas de Cnbralcs, Arangues, ca
nal i balma de Covalluenga, :\iajada de la Piedra del Osu, Cabeza de Piedra Llilcia 
(1.194 m.), cim del Torbina (1.315 m.) punl culminant de la &erra de Cuera, situada 
entre Pies d'Europa i la mar Can!Abrica, i retom. Annn M. PallejA, Juditb Torras i 
Joscp M. Torras. - Dia 14: Excursló a la Rioja Alabesa: ~~~. Errioxako lkuspcgÚI 
Cilalcó de la Rioja), Herrera Mendatea (coll), cim de San León (1.271 m.) punt cul
mínant de Kantauriko Mendíatca (sorra de Kantauri), i relOrn. Anna M., Pallcja i 
Jowp M. Torras. - Oia 16: Arbúcies, col! de Sant Climcnt í ret.orn. T. M . Datzíra 
i Mero Parcra. - Dia 15: Excursió al Montscny: Santa Eu~nia de Congost, In Vilu, 
c'Ollct de can Col!, collet de Snnt Martl, cim del Tagamanent (1.055 m.), can Bellver 
i retorn. Anna M . Pallcjil i Josep M. Torras, juntamcnt omb companys de la Penya 
100 Km. D. Catalan. - Día 21: Excursió a Montscrrat: Coves del Salnitre, canú (?) 
del pas de la Panxa, descens del Torrent t'ondo, pas de la Borra, i retom a leo co
ves. Josep M. Torras, junt amb Joan Nubiola i Esteve 'lOmAs. - Dia 22: Montseny: 
Sant Martl de Riells (491 m.), sot Llobater, coll d'Escnla, Portell del Bisbe (1.095 
m.). Teresa M. Datzira i Mero Parera. - Día 29: ltinerari de la Ronda Vallesana 
d'enguany, pel sector de Castellter\)01-Granera. lolanda Garcln, Isabel Carda, Pere 
Cardona, Daniel Renom. Jnume Sors, Josep Sors, M. Carme LleiJ<A, Jawne Torrens 
i el vocal Ferran Marcos. 



ESCALAD ES 
Dia 27. - Escalada al turó de Montcau: Plimcra ast-cnsió absoluta pel •Cul• 

del :VIontcau, en artilicial i lliure de gran dificultat, a cárrec de Fredi Parera, de 
'l'crrassa, i Josep M. Torras. Van bat.ejar-la com . Vila 101-, car és la suma deis 
anys de tots dos. 

CA:\UNADES 1 J'IL<\RXES 
Dia 8. - lV Canúnada Popular de Balenya. 25 Km Joscp M. Gandia, Vioon~ 

Candia, Maree! Gc1míi i Franccsc Valls entre els 350 participants. - Dia 15: ID 
:VIa rxa Excursionista Camins de les Guilleries. Sant Hilari Sacalm. 26 Km. Josep 
Carb6, Ma rc Carreras, Josop M. Gandia, Vicen9 Gandia, Maree! Gerrna, Tomás 
:V1añosa, Joan Sabater, Montserrat i Oriol Sabater, Ja<une Torrens i Ramon Vila. -
Dia 22; XUJ Cursa U. R. Laru, a Mawró (21.5 Km.), pcr cami ns del Pare ForestaL 
Hi par ticipa Josep M. Torras, entre 300. - Dia 29: Ol 'l'ravessa Matagalls-Grano
llers (40 Km.): Collformic, creu de Matagalls, pla de la Calma, puig del Sui, can 
Cuc, Canoves, l\'Iarata, les Franqueses i pla~a de Sant Franccsc, a Granollcrs. Josep 
M. Torras arriba eniJ'e els 25 primers, d'un total do 735 participants. 

SECCIÓ DE Brr 
Dia 22. - El Figuer6, Tngamancnt, pla de Calma, coll Formic, la Mora, Aigua

freda i el Figu'eró. J. Torres, J . Cortiella, M. Carreras, .Rodri•, C. Ruiz, M. Navarre
tc i P . Simon. - Dia 29: Castellt.er~l, el P<~al, vall de MariO, Monistrol de Calders, 
Sala de Sant Llogari i Castelltercol. M. Carreras, R. Clapcrs i P. Simon. 

WAltf ART 1 MÚSICA 

Sant Pere d'Ullastre, 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 
O 'ESCALAOA 

1 ALPINISM E 
Polígon Industrial 
Pla de la Bruguera 
Carrer Barcelona s/n. 
Teléfon 714 66 11 

CASTELLA R OH. VALLÉS 

Propa Domestic Industrial 

R.A.R.S.A. 

Avda. deis Fruiters, 1 
CASTELLAR DEL VALLES 

lns tai·Jac ions i subminis tres 
gas propa 

Concessio nari Ofic ia l 
d e Butano, S.A . 

TALLER VILACLARA 
Servei i venda RENAULT 
Repuracions i acondicionamcnt de tota classe de VEIIICLES 
VE::-.IDA DE COBERTES 
l'asscig, 72 Tel. 714 SI 91 CASTELL'\R DEL VALLÉS 



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

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

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

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

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

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

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


